
------- -------- ------------------~---------------------~ 

Preţul unui exemplar 1 Leu. 

• Anul 1. Arad, 28 Maiu 1922. 
i·_.;.;.;.~~_----------------.... -------.. 
i· 
v, 

i~ 
:\ 
,y. 

.b 
tl Gazeta Partidului Ţărănesc 

Or. ,\\ar;::o\'id 

No 7. 

~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~L~!J&L~~~~~~'~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~ ... &&~ ................. . 
,! 
'1 ABONAMENTUL: Pe un an 50 Lei; pe jum. an 
'26 Lei; pe trei lun' 14 Lei; pe o lunA 5 Lei. <$> 
;~: Pentru America 3 dai ari pe un an. :.: 

APARE IN FIECARE DUMINECĂ~ 
SUB INGRIJIREA UNUI COMITET. 

Editor ti redactor responsabil: DI". VICTOR 
HOTARAN. :.; REDACTIA ŞI ADMINISTRATIA: 
:.: Arad, BuleVardul Carol Numărul 37. :.: 

l: 
nismului. Cum se face unificarea? - Unirea Basarabiei. 

să .. şi aleagă locul! -

- De ce suntem bolsevici? - AraduJ, fortăreaţa ţără: 
, - Partidul naţional 

Front unic ţărănesc. 

'" H\ HIH!<:\ DI XII. :vl II 1:\ 1.:\('11 E. I 'f:lC:\ UC(Js<.!h':re Între (,m ::-i om şi, win urmare, în 
, f 'f ]lol tka IlU-jena t sa se urmeu prilCtmirea f;!ră 

( M<li I~I Viile 1}l1 hl1"Atll vur )JI'l~<1 n:st.u-, tlt.-'oscbtrc, ci s{t Se facă un.:ptatc. (Aprobări.) 
;'ll1i lllini~trtl d. L ,11 ihalo('h (', rostită În gl',1ll ',D Mihalac.hc \urbe<,;te dC\JI)le J)('rf dia oligha r-
:-dioasa adullare popor;'dă dela Arad. bk;, care aduce ..:dc mai }!'l,,-i..: ÎliviilUif' P:trtidului 
la \,> pal'H fO;I),!f' r(lIl, l'a din cauza lip~ t'Ii;\;1'.'~~ de a se fi unii :ll ::!e;..::<;r; cu Ungurii 
~. 1 de Inl' in ga/',l'ta, suntpll1 ~iliţi să l'e- ,,11vl-:;cy-.:i", IPrutcst:tri.) 

'~rodlt(,('lll !lI' scurt .u·,o.lStă \~ol'birf' ue O 

lwllD ('Ull('l~pl,ip politică a iubitului llostru 
-~CllJ ti 116\ t (J r. . I 
• (Vreme de mai ml&He minute înt,reagă adll1la~ 1 
"rea aplaudă ş.i f.ace ovatii ;eătduroase dlui MI'ha .. 
;adie.) I 

It C0 kgllJ, meu d, Maugcaru V-3, t~dl:laJ,:it cauzele 
H:n,tru ca'r: ampu<s ;,;andldatu.ra llllUl membrU al I 
)artidnlui 1l0still la Arad, Eu tin să mai adaOl{, 

4tă llDi Illa)' C,lJlui{]am ~i ICil'lItru U!-l alt scop şi a- r 
. iull~~ _pcll,tru eJueatia kre.ştcrca} cetăt-eneas..:ă 
3l ,1tl;rsse1or muncitoare şi, prin urmare, pentru J 
--l'l'g~ttire<1 lor la lupta grea dar sublimă a. demo
,3~atet. (O,'aOO. 

NOI: MUNCA: 
; BIruinta reprezilltantuhlj 110Stru Înseamnă, 

6r'Hll(}r, '-:[o-.::alllli CU care vom isbi fiLră mHă zidlll 
5:lil!a rhci, f,kându~l una cu pământul. (Aplauze 111-
4"eltLlIg repetate, Strigăte: s'ujllte Dzeu!). Noi, 
4'l:prczlnt{im pe toti arela" cari tră'esc din câştil{W 
2rat,.~tor 'ji a !TIinţei lor, şi ducem luptă hotărâtă, 

Una la d,cS<lvarşita b~ruintă. impotriva acelora. 
llari in urma ,pu,ten·i bogatiiilof lor nemăsurate şi 

\ nrma, sJăbiciunci !lo,astre de până aci, au stă
Ipnit aSupr:1ld si nch1>drep.tătind ,poporul harnic 
;; mun.; tor, (Aplatl'ZcJ 

. .prin urmare, ·Ia această ,luptă mar-e şi sfântă 
t1; I;hem<tm să va UiJliţi cu noi si VOi mcser:aSi, 
.)ici Il(iKllstori şi industr:eşi, pentru ca să ducem 

l h"hfw<lă pe reprczinta.ntUlI muncei. d. Bumbeşti. 
," plallze şi ovatii.) 

r. Avem Ull pumn de oamenj în tara noastră, 
ari la toate ocazile se ~udă si fac paradă Cu na~ 
onali~mul lor. 

~, Ace~ 
la PI,n acapararea bogăţiilor şi a bunuri'lor ţă-

• i noastre IdU ajuns să stăpânească Şi să hotă-
t'SCă el soarta tăre;. Pentru întări'rea pe vecie Il 

'-'mniei lor, au ridicat din 

I
lt:ttiiIC [or o fortăreată puternică,. de unde dau 

,.:urmare f3!sa,ltu,M În contra tranşeelor l>Oporu
i de rând, Această cetate vrem s'o dărâmăm 
i, Pa'rtidul tărănesc. (Ovatii Sgomotoose şi a

auzc îndelung rCţ)etate). 
Putin le pasă ,liberaJiitQr de ooleilIUe partide, 

lm<lj Partidul ţărănesc să nu vină Ia putere căci ' 
teuncr e' s-unt pi'e,rdnţî. (Strigăte: De ce li frid, 
ţi să nu-i scaJ)C Dzeu!). 

~I Jna~nte de aleg-eri,' Jfberalii îi socotia pe Tle['O-
in; In rân;dlhl duşttnrun,j;Jor ţărrei. adecă alături 
~ "o'. 
'""ie fl'Clafe, elI nit ti1dtftle."c;c, că VOr fi între oonce
ten;!ooştri. Şi de aQeia cari se tnJdesc contra bo· 

... elor de azt a tărei noa'Stre, dar treOl!e să se 

SlJ~Tf:M BOLŞEVICI? 

Lhcralij cred şi sustin, ~il Patria sunt d prill 
cluburile, billKile şi intrcpriJI!<.Jcrile lor, ..:u toti ac~ 
tiollarÎ lor si de a.;ec<I ci şi-au f<)flllat Uil drept ,j \'orbi şi de j(lJ hotărî numai ci d<c s{)arta ţărei. 
J )ar tara, Statul. Slllltem noi {mj)o'ruJ de tarani • .:ari 
cu mU!1ca brat-~lnr noastre ~;. in eaL u.e. nevoe, 
Prin jcrtfe:,e noastre de s<Înge ~11t.ăriun şi, avărăm 
Patria şi hOltarele d. (Aproha ri sg-omotoase şi a
plauze). Lihe.raJii văd În noi, ţâriiniştij, pe LeI Illal 

Ioan Mlhalache, 
fost minislru, şeful Partidului tărănesc din Romania, 

ÎndlPi!tinat duşman al }.or Şi de aceea prin gaze
tek, JOI' şi la toate ocazile suntem învinuiţi, că 
suntem duşmanii tărci, C~l Partidul tărănesc e par
tid nI bolşevicilor. (Protestari sg-Qmotoase: nu-i a~ 
dc"ăr alt 1 Mi Il tesc!). 

Ce vrea oafe partidul tără1lIesc de i-se aduce • 
cu atâta usurinta, această !?:rea învinuire? Vrea 
doare ră~sturllarea, rândlliclei în tară, Gri poate 
chiar nim'kirea tărei? (Intreruperi sgomotoase: 
ncm Înt6rirea tărei şi rastll1larea oligarhiei!). 

D,:lI, arveti t.oală dreţ)ta.tea, frat'lor. noi, Partidul 
tărancs<:. vrem Întărirea şi lumin-a,rea poporului 
(,vplauze); VrlJm curăţirea tărei 

(aplauz,e). vrem statornicire\a bunei rân
duiel.i Î11 tnră (aprobări), vrom ca şi 'cei mari 
nu 1l1lmaÎ cei mici să cinstea~s.că dreptul a'lhtia !'}i 
să năzea,~ cu cea mai mare sfintenie adevărul 
şi dreptatea (aplauze); dar. mai vre!m, şi o spun 
aceasta cu tOa(tă tăria, să se audă PH':tur.ndc,ni; 
vrem răsturnarea si prăbusirea. pentru vecie. a 
aSUlPrnorilor 'POPOrului. (Ovatii şi aplauze inde
lung Tel)etatc la adresa Partid,ului tărănesc şi a 
frull tIa·şHor >/tI i). 

1 la.::" LI"I;, ÎIiSt:all1l1<t bO;';<l:\'ism, atulll.:: Iloi pri· 
IlllnJ I;U l1I~cj(lric illv'nuirca ~i lL;; frllilll C~l. da, sun
Lm boh,cvici. {AplallU; Mrigăt..:; atunCi toti sun
icm bol~cvici!l. 

ARADUL. fUR'fAI(cATA NOASTRĂ. 
Iar p,':l1tru ..:. Jllpta l1o astr{i să aibă asigurate 

uera În,:cp!Tt toate cO!ldtiliIlilc ll'llCi Învillgeri de
"'J\'fi r) te, sc~crc ()r~;anizare, In a~eastă privintă 
A :~wJul întrUl1c~tc toa te eondiţjwl le de 
: i:l'I..;i , Pri1l urmare, in viitor Ara:dlll va fi fflrtă
rCala !l()~l"trrl, de unde vom da asalturHe hotărÎ
t0:lre :mpO!f[ya cnlltrar)0f Ilo!;tri politici. (Ap1.l\lze 
şi o\,<ltij), 

:-.IV LICHELF.LE RF:PREZI~TĂ 
VECHIUL REGAT. 

VIJrbjm! l!t.;SoJJre m~1Jm1tumire.1. mare ce a produs 
şi Pft;UU":C inc~l şi acuIll ttllasurHe nechibzuite, în 
o~ pri\~c.<.;:re ulrficarea Arde'il'I'1l'lui Şi Banatulu:, vor
bitoml spune 1.:;\ ds.a Intelege ~i aprobii pe :lcei 
cari pro[cSreaZil CIl at<îta Uirie contra metodej bu
curestene de a trimjte ad nu elemente potri
vite. ci, IiI ceJe nwi mlllte cazuri,oameni fără pre
%~irirc. car: în Yechillil reg-at tfl...:eau slujbele .:e·le 
mal Ileinscnmatc. ~i declzutj în Cle priveşte morala. 
~llJe..::il pc lichelele li;.;.he.J.dor. (,A.prOb<lri sgOTllO· 
tna.-.e). Aveti dreptate să protestati impotriva ace~ .... 
stora, I;erfmu ÎnJăturarealor, -- \ia ce Şi noi ne a
Eltur;tln dnre. ~.." dar muteti nedrepti dar:ă pe a
e('sti ncmern 'ci îi confllndati cu toată lumea cin
Stlt~l de dillcnlo, dacă pe accş.tia îi socotiti Ca re
prczÎntallt'j Vechiullii regat. Aceştia nu sunt r,e
prezintamP POPOnthl1 cinstit de dinco!n, ci sunt 
il1strllrn~l1tele oarbe ale vechilor partide politice 
dela nO'cari în lipsa omncni'!or de treah{t Se fo
Insesc de acestia pentru scopmile Iar politice În 
IlOl1 i'lc prOVincii. (Aprobări sgounOitoase) . 

INCEPUTURILE DE UNIRE 
'A BASARABIEI. 

Vorbitorul poveşteşte amănunte.le misiunei in
~emllate ce i se incredinţa~~. ÎIl vremea răsboiudui , 
in 'Basarahia. pentru prcgat'rea poporului de aci 
la 1lnirea ca Patria-m<1mă. 

Intre altd·e. dsa 's,pune, că poporul Întreg do
rea pe atunCi unire.a, Însă tăranii Îşi exprimau 
teama să nu ajullKă si ei soarta tăraniior din Ve
chiul Rcst'at. (Aprobări>, J:u i-am f,il1iştlt asist'urân
du-i că taranii d'n Vedt iu,l Regat Întorşi acum dela 
front J1U vor mai 'Suferi jugu'l doooiesc de 'Până aci 
şj cil, uniti cu tăranii d in toate provinciilenoui el 
î.si \cOr cToi o soartă mai bună, asa după cum O 
merită. C>\probărj). 

DUPĂ INGENUNCHIAREA NOASTRA. 
URMEAZA A VOASTRĂ. 

Vorbind dcspri(: c<,1.uzele'pcmru cari sărăcia PO
pOrulUi de jos eLe obice;u e mai mare acolo, unde 
tinmuri!e SUtit mai bogate, vorbitoruA -printr'o mul
time de pilde arată că această Împrejurare se ex
plică .prin fapttlll, că toată vlaga şi bogătia acestor 
tinuturi iii!ld a.catp.arată de cioco~mea 
lihnită de bogatii, e foarte natural Ca poporttluf de 
rând să-i rămână numai sărăcia. (Aprobări). Ace--

"'utati p2nlru DUMITRESCQ-BUMBESTI, ~cu buletinul ltidulaJ de votare yânăI! , 

. - .... 
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la:) ltx::rll vor ::.;\-1 r..:pew dl.:'\tlTl şi faţa de 'dvoastre. 
(StrI~;lt~: nu vom la..,>a! S:i. nu te ajute Dzeu!). 

"GLASUL S,.\ TELOR' - :; 

1 -I Scutirea de licenţă 
a producătorilor de rachiu - Cuvântul Partidului ţărănesc. -

Chemare la luptă. 

lioltlfl;,nh' mim~~terulili de IrJtante. - - Cuvântul Partidtllui ţărănesc. _ 

Mi'l1i'S~rul de fi~Janţe. plimin.cf p'lânget"i din In zilele de 28 şi 29 Maia noa eri., • 

P~11trll zad.\rn'.crrc.t pe vec\e a acestui ~âltd 
păcatos. În mod pOrlN1,ztor şi pentru. binele vos
tru al "tuturor Vi se cere s.~ daţi mana ţăranului 
de dincolo pe'ltru ca Să În~cn.llnchiem oligarbi
mea.. d.,;uarl.'Ce să. fiti siguri. ,~l dupa Îngenun
chcn:A noastră, În mod natural are să urmeze În
gemllh:hierea \"Oastră. (Strh,:ăte: să ajute Dzeu 
drtlptilk! Nu ne vom iasa!). , . 

ORI cu BANCtiEI~ll, ORI CU ASUPRIŢI(! 

In Clll',rlnte fru:rnoase şi d!e{alldă pOIlleneşte de
spre hLPte1c glorjoa5C ,PU'f!tatc În trecut de Partidul 
nation.al ardelean impotrjva asupritorilor de pe. 
vremuri, Vorbitorul gi..<;.c..$tc insa, o Însemnată 
6"'Mc..'bire între vederile ,Politice de azi ale Parti
dtthtt natirmaI :;i Îflltre cehe lale Partidului tăr~in(}sc. 
intrtfcM in mult.e prlvi111e, dar mai ales În ce pr i-
ve;:.te reforma agrar;i, apojauronomia 'a<t'ministra
tlvă, ju~tealla, oraşeneasca Şi sătească Partidul 
l~tr(Jiwll nu esre desml ue radical. (Aprobări). 

i;artea unor l00u~tor .din tinuturile cu fivezi de· [tj,(enii IllcgM(ll'i din CI n'l/riie rămase Vf.c{ 
PfWlj şi vii. cari ~ ()Cupă ctl rabricaJrea de ra.- conte: .. lro.(Î (oraş): lnnf, (jud. Arad); 4i r. 

chiu ş: tuică ddn roadele lor şi din roade WItl- leş.}, ('('ica ,i 7'ileugd (jml. Bihor): Zâ.:T1 
pa.rate dela alţ'i, 'ca s.unt ob!icgatipe nedrept ne.," ti. ~ârg1l1-Jltll·ă..~tlhli, Zal~u şi Sf. Oh!~~ 
sa-s; câ~lige i~llţe pentru dcsr;tcerea. cu rdi- ol"ghc lHl i\1-deal) ŞJ. M odaş 1,111 Hanat)tSlUm 
:.;ata a b.imurilor fabnicate. dă următoarde tă'I_ (C'ţi c!wmaţi Î'n lata urnelor. il! 

Partidnhti 1J.<1ţ:on.:tl îi stau dcschi~ azi numai 
d,(lU{1 citi )';1 anume: ori stI ia Înţelegere !Cu ei-ocoii 
Şi cu b;t!J~hcrîi t~lpei, adecă -l:U Rntidullibcral. ori 
in mnd dc.<,.'Chis să încheie frătie de arme cu ta
rani: cari \upotă pentru 1)Tăbuşir ea politicel de asu
prtre si de.."ij)Ojere a oJiga rhimei şi atun-ci locul ii 
este a:1ături de P<lrti.Jul t:\rănesc. Multă Yreme 
n'avem d'e pierdut şi vrem să ştim cum stăm. 

prin urm.are, Partidtr! natiOlla.~ va treblLÎ să se 
Itntărascft odată in mod definitiv În ~lCeastă pr i-
vtnţ;i, deQ'il;rcce vecinica tărăgăneală Şi !bpsa d~ 
h-ot{lrâre sunt păgubitoare demOCratiei si folosesc 
oliKarh'ei. (Aprob:iri Sl;omotoa.se şi apla.117...e.) 

fRONTUL UNIC AL TĂRANILOR. 
Ca incheiere ce~()r pânfl aci s.puse d. Mllialache 

i1)1I1lC. că Partidul tărănesc. chiar dacă el ar fi 
si1!t si'l lupte i'i'lH~ur În Icontra tn!uror puterilor 
dia volesti ale {).H~arhiei. este hotărât să nu desQ r
ITwze p,i.nă ce nu-ş~ va birui pe vrăjma.şii bunuri!.oT 
şi a drepturilor lui. (O\'atii sKomotoaise şi aplauze 
im:l.-e1ung repetate). 

Pr;n urmare, vrem un front unit.a'f a.1 tuturor 
tăral1ilor, În contra p\ttregaÎului ol1ga:rhiei ţărei ro
mânesti ş! la aceasta va c.hcmăm şi vă invităm pe 
toti iubitorii de neam şi de tară!(lntreagă adu· 
Ilan:a aplaudă în pi{:oare şi face mrati'i s~omo
toase dlui Mihalachc. partidulUi t.:1r(lllcSlC si frun
tasilor t;îrrtnişt'. f? MihaJ;.J;)he, eI"te viu felicltat.) 

lil J1\1maruJ viitor vom pub!i1:a vorbirea dIa; Dr, 
N. LUPU. 

"F~clia de Paşti." 
Cum este primit~ gazeta noastră? 
Dela llnfr.a/je t.1 J1an din Sin-Nicolaul-mi.c (Ba

nat) primm urm~\toartle rânduri frumoase: 
"Mare bine ati fă.cut îmregei tariinimi prin SCO:l

tCJea Ztilrwlui "Glasul S<ltdtrr", org~nul Partidu
Lui ta[aTlL'sc, prin care hll)tati ca lumÎlla să pă
trun'da şi ~a. sate, unde intunerecu,l stapaneşte încă. 
Am aVL\t dmcrea săattd chiar eu pe unii oameni, 
cari se tin Înv{ttaţi, zidÎno, ..::ă nu trclme să se de.e 
multa ~coal[i UmmHor, căci aceştia dând prea 
mult...:\! llaSllll Prin c<trte. se prea in.cred. sau. cum 
se zice, Îsi iau nasul La purtare. Noi, dimpotrivă. 
credem că, cu cât mai multa lum',na se dă sate
\.or, ckd ţăranilor, cu atât mai mult 'ni se it~tă
reşt\.: tara şi sunt~m bine văzuţi în lume. 

Prill urmare, b:'\1e-.tti făcut cu scoaterea g-a
zetei •. Glasui satdor", pc c::trc noi t{lrallii o soco
tim S· preţuim ca o sfânti iăclLe de Pasti, ::::tre 
ti1lteste sit ahtn1/:e întttrertX'ul şi Srl aducă razele 
strfUucitoare alt: luminei binefăcătoare În ~atele 

!1l~ldri plIhH,ce, triqnise şi a<irnitl stratorilor fi~ Camlt,darii IwŞtri sunt. domnii: lostJt( 

nanClan spre l!1'uw;re: ."enatur DUlnitJ"(>Hcu-Bumb~ti (Ia Arad\lll 
v d l 1 f r' ~ s' "Producfltorii .... '.Iri. pe lânga wa ee or, a- lo."tvl dl'fmtot XÎC'olae Adam (J [1tc~ r' 

hr'i.:ă I]"lch~uri si din .produse ~-Ull1păTa.re. Inu /oslill deputat 1. Hăduean.u la Alcşd. ..:: 
s-unt obligati să <l\ibă brevete Uicerliţe). 'dacă le In mimmata I'orbire a, iubitului noshR"; 
desfac În .oonditittni1!e .kgii pentru producători /nmlaş şi fostmi·ni.siru 1. MIH,lL,lCH~l( 
}}revăzute de ain. 10 a!l legei taxei p.e >Clec,anrl1. !'o;.:fÎta 11.1 A rud, şi pe C(1 re o publicdm i~1 

Acest artlÎ'roJ scuteŞ1e pep'ropl'ietarrii şi 'a'!"'e"Il_ n1l1nărui nCl'sta oI gazdei, peţi gă,.;:j o m~ 
daşii '<Îe vii si Svezi de prun! ,.de a avea brevete 1/111)(11/1 Iămllrin' d(';:;pre politica mâllh

tr 
pentru de~ia.cenca cllrtdicata. jn~l"'u<cât se vor toare (l Parfidtdui ţMăne.<;c:. e 

tn~rgini ai le de.';fa'C~ dela local de plw1u-eere. Prin 'li rmo/'l'. 111" adresă/ii cov il
t 

iti bi il 
Dea~emeoo.a sunt s.cUltiti de taxa 1d1e brevet dIai.,;l I alegători . .şi 1'([. spunem f"ăţeşte: P 
vâlld prod'usele Coli vasul În ~U!r~ 'de~ t.ransport. 1 Va că rl"~ ţ i ca. rremuril e sufe rin ţdor ~ 
personaL iar nu ,prn proou>Oaton. caCI la va.n.. (! Il('drl'ptaţifor sti 0vună pe'/ltnt fotderu 
z<urea ,prin producitor se ·prevede brevet (art. /1 a, d (1 cii I'/'(' ţfi ca l'oi şi ('opii voştri ,l( 
J I a:1 at.-elooaşi legi). (/u e!' ţi o cinţa lIIai linişWrI şi mai mull!ş-i 

Nil sunt obiigati ~l aibă brevete decât fa- m,itoo/"c, dacă /T4'ti ca tazele liirH'fifhito,c 
or;ca?tii sau oo~:rdatlrtii. ~e fl11eseri~}~.ari se f'e ale soarehâ dl'epfăţU să 11ătrtvndt'i .~>~ 
oc;lpa ou a:cea,sta lIH.le}e~T1~clre; cumpat and sau colibele roas tre, dacă l're (i ('o (/ ("f'~ t (' l'a, p 
luand ocaZIOnal c.u ar,cm1acU'i:gerea ~oa'de1O'r şă Încăluosră şi tn/puri'" voash'~llelit{ 
a~t{)r~. spr~ a se t.o!nsl de scutlrea data p'rod'u.. il1 zdrenţet _ atu/1('i ttiril şOl'dil't', să !~ 
catonlor .cf~rec~:. . A apropiaţi de Partidul l'oi;:fru ţc1rănei'C', t: 

Pr:ld'\l~atonl. 11Uma~. c,and \·or. !a~e spooul~ pă rc1fn/'l11 şi III pt ăt orv I Ill'ob osi t ,şi II dnf~ 
I1lM~ mtr un tnu1, fa~nc~nd c~n~ltatl .mu:\r ma1 rai al inferf'ilelol' şi drepturilor celor mUîl 

ma'ri ~edi: acele O?,şll'tute. ad\'Ca ma1 nml:t c~ fi llcc((jiţi, _ dâlld poturile l'oasfrc t li: d?l~~l,-{l"rl p'fodu;;ţmnea proprie. sunt ohhgaţ\ mai rrer/nicilnr ,'.:fegol'i ai partidului 11tlS 

sa alba brevete. . ,tru, dlM Oh. nHmitre;.wU-allmb"'li~ti .~ 
. . 111 orke caz c~k,: .ce s.trât~g cant'.tati. mal A rad). l\' i col Q p A du /Il (In [n ru) şi 1 r)1l ~ 
m~c': de 1000 de-.:alttn Impreuna cu prOl1Na sa d-ueaml (la A leşd.J il 
prodnctj.e. T1'U li-~ev", '0€'re b-rev>t!t". I Buletinul ~(ţidtaa) de votare a dlui Bld 

, bei:;t; (' .l LJH S71RA !/'IÎHMil), il/r a dluil! 
A dam e .4 fAlA. s; 

['nul fie('ore ~ă fir apo:::fni, Pi'OPOl~1 
dll ii! d Neri in ia i.,dl(lp; t (lO /',' 1r P (l rf idll fu i SI 

Ei cer: fnc()rfJOrare~ la Serlfa, regimul canlo. 1 l'(Jl1(','<C" lumi;dilld ,~i ÎntăI'ind 111' rri .:-;0184 

nal sau emig.rare.a ÎIl Ballat. I tori .~i ÎlIpro:;:inrl oa.~t('o ('1'[01' tarÎ şi î'H,) 

Suferinţele Aromânilor În Grecia. 

Ditf""-Sai:onk fl'rilhim {) ~'"rjsoore dela 
multi ROI1l~111\ llKHcedonCn1. cari ne 'roagă 
adweemla cunoş(ntru guv:ernlll}ui român ş.i 
opiniei pub1'i-;::e următoarele: 

Aromânii d;11 tin.utu-ri'lc Mcglen;a, Veri,a şi 
Vodema sunt nemulţun11:iti de Greci. crurj au fU_ 
t'redus 'l'cliinHl'l teroarei 1n ti,llut'llIM\Cg,kn!"ei şi 
al gonirilor economice cum si ]X)lHica coloni
zărei t"nvtUT1 1nrawo1l1âncşti Ve-da şi Vodiena DU 
emigranti ,greci ~n Caucaz. TQa~:; !j1Ug~ÎJl11il" 
ţile At101T1ânilO'r jle, lângă autorH:ăHJic ,greceşti. 

mai ziltol'Î În bil'lIi1:(ă. TI'udiţi-l'(1 pentru ca 
să hiruiţi, fiinde(j biI'1/int(t llo(!sfră - a Ipl 
a tid~rllli ţi11'ănc,'4(' --- 1nseamnă sdrobit. 

'ncdrl'1,ti1.ţilnr ,~i ~tl'rgr'r{'() Sll/{'/"Itlţdor,c: 
biruinţa I'onh'orilor lloştri politiei /'0 l,f' 

, . . , " . d 

au fost za'd'amÎ'Ce. 
A rOl11 â,n ti din :(JJCe~te trei ~:nu.tUJri ,constată 

că pc !;\ngiică nu Pl)t trăfca neattTI În Greda 
sunt primehhliţi să piară şi eoononni-oeşte. dh;i 
himcdandnl (tinutul ce înconjoară) Sa'lonicu'lu; 
a d,~...::ă'7,tlt. C{'eaC"e ·a 'pust'it oraşele ş; intTe5':ul 
tinut. 

rkca a;;este tilHtturi vor ii a:l~lturaite Serbiei 
ar reînHori vechea prosperitate a SallQnÎiCuhi, 

aCI',~f())'a l'lato ŞH l'a wtăn ,~l mm ''n 
pcntm a fU' mrfea îngenunchia si Ji 
frnll {lI'. Ci 

tu un ('ul"ânt biruinţa Pnrfidu/-HÎ d 
stm ţărănesc Înseamnă BIRUliVTA ~. 
'MOCRA TIEi împotl'h'[l oligo)'hii'U ~ 

DlImnezeu sâ aillir drppiă(ei! !it 

( '1 i t f' "b ·u (r,lgo3 (' raţp,BCtib 

(' (l nt i tel 11 T 1',1'C,'Ld i l' al P 11 rI ÎI" 
ţă l'ă:n PIU' , t( 

noastre. ne .a!tă 'parte ce~e rrei tfrmturi român~i con. 
~,\ de\! Dumnezeu că Precum Christos a triutll- stitu. e apâr:!'re~ SaI onicuht i, fi nd de ma're în... c::::::!. ~ ..... _ ~ 

fat aSl1Jf}r~l modei, ~,:,a. ~ trimnfe Ş! cauza t;"ira- s':.:nmăta.~e militară. I _ ~.,;;;;; Ca,; "U.. ..,a,; 
J;;t:aSC:1 aSllPr<lpo!iti.ce[ in.vechite şi păcătoase. Aromâniil.:·cr in schimb să i'-se asjgure 'ne- . ~ 

F~\c .a,pd la tot: fratii mei ţărani rugându-i să~(mllJcal1't()na:;, din l)an-ea Serhfei. SCtill să ah- : D 6 1 A efi 1 Z 1 TOR 1 (propagandiştD ~ 
Se uncaSC~1 cu tn-tii În jurl1l iub:ttl'lui nostru sef Mi- zkft Ser N'a< la B3Jlklt În So...:himbul ,celor t'rei t:_' cari să fie membri ai ParfidruJui ţări-
haluche, o;ire· lleol>osi.t luptă pentru binele şi feri- nUN_ri <l;rOrn~'hTeş~i ;t~n jll'n~15all(m~~ultf, h~ '\.':ao- Pentru inform.atiuni a se a'GreSia la:~ 
cirea Hoastră. zu'J :a'0est:a dm mma. Aromau\ cer s.a cokmJ7 .. eze r 

Totodată It"og pe fratii mei tă rani, să aboneze T Of01ltafui. . Administrat,. ia ziarului .. Glasul Sati,~ 
;::"u toti! gazeta ,.G1a:~uJ sare1or··. care si rtgură se 1 ta 10 "Jl 
CWllP[i <1' durcri.,ţe noastre tărăneşti şi ne arată Arom[inii vor aduoe a ..:::uooşmn gallete r Arad, Butevard\J1 eMO! nr. 37 (lângă Tribt 

- - " ~ârocşti a:::este 'corinte. ~3J şi Ugei Natillil1llodA) .tJ cJ.ka llunÎnei, adevaru:lui şi a dreptă.ţe i. i . 

şn:r AN R~\lCU. tiran. i -~~~~--. ----1l 

"GLASUL SATELOR" este r!sunetu14nreros, al suferintelor şi grăitomt dor~rit~r $j a yointei ad6;lr~te a popo~ 
! I 
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Cine e Gheorghe DumifrescQ-Bumbeşti? 
,. P,lll[1 in allul 1919. după tcriffi~~area răsboi,ului, 
",dl1ld s'a f{l>.:ut e:wropri't:rca moşql(}r,pentrd~ a ~e 
4lm:m)pril.>Ui ri t;iranii, (ca mai mare part~ lt1 pa: 
, In: 'l'lll vcc\l'lI'lui n:,!mt cra aiI propnet<lr,lor, cari 
" ,li, I t~ '1 
' il :11!:nccau în fo.losul 1.01'. dar cu brat~ e aran) OT: 
\f A f"st o vreme Însă, când proprietarii, !Cea m,~1 
Lfrn!«r..: pllrle d!1l Ici, s'au 1{lsat de, cl)l.~ivarea lllOŞ[l-

ll " " 1"'-a'l\ arendat; dar 1111 la taran\l carI le mun-,}. '·1 .. < d 
:ti cea!!, d la fosti' v-echi'li,la venetici, .. la str~i,nij ,e 
i\llCam ~H !a fcl ue ~el, ~l', c~\măţari Imoo1{a1It' dm 
I,s)li.;'Cl1la mlJil1;l.:ij Şi saracIe]. ţaran~~or., ." 
\ 'trt!);ln pc p[tmallt arendaş~t faceau, lIIv01el, 

'1 t;tr;'i'i'i în aşa fel elI atunci când le dă<lea 5 jl!' 
tr~;-:r~ ~jc j),nnân,t să !;e, cultive în dijmă una Ş} una, 
fi ;,(l:Ut jlllm:ltate din ceea ce v:a ~pr{~ucc v tarall~1 

'CII lilU~lI.:TI lui Si a familiei Itll, sa fIe a taranuhll. 
I' Ltf l11H1<Hate a are!ldasu~u:, apoi îi mai obliza S'd 

rn m"i' ml\'~{cea'scă gratuit (fără plată) un ju~ăr ;len
f~ Iru <lren.c.las. {liT] momentul sămăIlării 'p'ână la tre

cr~!t. 011 1.01 mag~z:e. sau la, gară, şi pe ,lângă asta, 
bi IJl plus S zik; 'de dacă la muncile arendawlui, cu 

palmele. 2 ziLe cu cJnld, şi Încă În plus, vara 5 
pui de gftină, sau toamna 5 găi11i şi l,a Crăciun 

r limba şi muschii porcu4ui. afumaţi! , 
'a: Alti art-'11daSi şi pro~)rictart l1udădeau tărani-
I lOr pământu~ îndijmă, ci t,?ate, râpel~, !.)(m~arele 

11' ş.i tot ce era lYrlmânt ma i rHU drnmoş1e ti ~adCal! 
I cl1hanf la tărani, dar cu un preţ de 2, ŞI 4 orI 
:~'mCli m<lre ~docât îi cos,t'lU. Si nu primeau ,nici b.ani, 
,'ci îi obli~a să le facă munci de valoarea bamlor, 

'0: rw care le preţu;au cât mai eftlen. Iar la măsură
?Iitfl:'rea p~m;lntulu;, când îl dădeau la tăran i , tot-

idc<lurla arendnş'i scot'eau un lanooată Si .iumă
, 'tate mai mare de cât era În realita,t;e; şi când ace
i ,Ilaş lan îi mtllteeau taranii pentru arendas., îl sco
nl re'dt la. masurJtDare Immai jumătate din cât era 
Win realitate. 

1 In asemene", s~are de rohie a muncii, tăranii 
m":; muncitor]! erau s[traci, lipiti pământttlui. Ilea

v:'lnd bani, dUPă t0ata muoca lor. nici Cu ce să-Si 
.tie casa. să-Şi fad sărbătoriJe Crăciun,uJui sau 
fPaştdor după d:xtinjile strămo~şti, şi nici pent.ru 
Înmormântane. Dacii arendaşUll sau llroprietarul 

Blkbdea tăranului .10 lei iarna pentru săceratul 
li gr:'mlui in VRl"a vi.toare. si el din Icauză de boală 

~all cine stie ce prhnejdi<e În fam~Ij,e, nu .putea să-
tern deci1t numai pe: jumăt.ate, adică de 15 let, 

o.rapoi pentru restuJ de IS Iei îl obliga să-i plătească 
li suma îndoită,adică .'30 lei si dacă ţăranul nU-i avea 
01se în:vo:a să 'mllt1cea'scă în ceealaltă vară de 
ne30 Ici. u. v 

~ In asemenea stare de apasarenem!4Qasa a a-
':.rcndaşiklr, Proprietarrlor şi că.mătarll~r si de ne
['păsare a ~onducătorrloT, tăranii, cari n':weu nici 

bicand să se roage, nici cân.d să Îmrete carte, din 
r.C8.HZa robiei mlmcei la cart îşi puneau până şi 
Ifopili de 7 a.ui. Începuse să se df!prindă ou gân.-

<luI că starea in care se găsesc este blestemul lui 
Ibtrm11ez,eu, este ispăşirea unor pălCate :s.trămo~eştf 
şi tot În Dumnezeu H 'era spera11ltade mântuire; 
c.ă,c~ cDnduditorii, cari erau mai roti drntre arcn· 
daşi, proprietari şi cibmătari Îmbogătiţi 'din furti
~agu.J, însăIădunea: si sfluirea tăronLkJr. - impăr
(.iti m două tabere, În două partide politice; con
servatori $iliberali. - aveau i'l1tenese să facă le
lCile şi administratia pentru asigurar~ stării şi 

,," n.unuJ'ui trai.pentr:u ei, cei mai mari, ~ti, şi 
i'Ltari, să facă lede C'u două fete: tma cu dnePturi. 
i,~cntru ei. si. alta. cu datorii pentru ţărani şlmunci~ 
tori i de toate eategoriik. 

ă CA APOSTOL AL COOPERATIE!. 

I In acele vremuri, când jugul robietmtmcii şi 
;;....,pcctnelÎ apă'Sa mai fără milă deasupra grwmazulul 

){)Poruj[u~ muncitor. Dumitrescu-Bmnbeşti se afla 
a,nvătător Î1l connma BumbeştJ, din judeţul GorJ. 

:!I insuşi, fiu de tăran, cu.noscător a.dânc al dur~ 
cititor Şi surerintelor ţăranilor -cu învăţătura căpă
ltiată ţn şeoolă,cusufletl~l lui mare cu i.nima lui 
a: ;u.rată s~ ~(}rniC'ă de ră~icar.ea ce10r a.prusa,ti Şi în-

~enm1Chlatl. cu fnSttfl.etirea şi entuzfasmui tine
l t.:~tei: şi~a luat hotărârca să lucreze la infitnţarea 
. "aIliC~lor populare, coooperativeJor şi obşt[jlor de 
'b\renldare de moşii, Prin COO'PCrarea tuturOr ţăran!
.J)r $i nnmcitor»loT, ,ca să 'înlătulie cămătăria şi a:. 
.~dăşia Print cOQPet"atie, sing;uru1 sistem ecoJl()
_mc, care pOate face atrmonizarea olasetor socia-le, 

O
.li să ~r~găte~scă ,po~rul pentru inţelegerea de
lnocrahel. 'a calle; Vet1/1Te el OI ,prevedea. 
: Aotivitatea rut Bumbesti a atras arentiunea 1»-
~ 

I 
lui mai mare om al ţării, Sptru Haret, care fiind 
ministru, în anul 19()() l'a chem]'!' şi ;-a dat î~nplltcr
l1'~irc,: ue propaK<lIHlil t Îl1 toata tara. 

~j pr.:..:um ~nari \'oin)z] ai tarii. ap{lrători ai 
lle:l1111P'u:, ~lt:;~::u ~\1 Crl1":C~1 î;;tr'o mi'in.l ~i -';;Jbia 
În cl:t:~llalt;1 mân,l, u"ia lmtar la allll'l a,IUlrii spre 
a ahmg-a sjÎmpr[lşt'n P;)g,ÎllÎÎ şi dl!~nwnii p'lvă1itorl 
~i ;ldLKat,lr' ai pustiirei. rob:t:j ~i jaiuluj !Jtporului, 
~., aşa 1: alergat HLlmlH~ş!i. ClI e'1tllzi~IS!J1ll1 sufle
tltlui in: sn..:er Si Cll Încrederea mântuitoare în 
c·ooperatic. fflra pOIWS si hIra ouihna Îri L!l1g şi în 
latu,[ {;Iri i . din juJt~t În jl1det. din cO!J1un,-l În ca
Illll'n;\. Pl'r/fhW{IUU'I1U C-<Jooperatia si cu ajutorul în
V,t\at4Irj]0r şi preotilor, ÎlIfintftnJ h~Pl1.:i, ':Oopcra
t;v;: :'j oh~tii, c:lri înd:ltă În..:cp sii dea roade, des
robinu s;~ltellii muncitor; de aSllpr:torii l{)r. 

In :lnu,1 190.3 s~ facc 1cg~"1 Bălh.::lor Populare, 
cfin<l Oh, Dllmitrescll-Bumhcşti este rădicat la 
rangul de Inspector General. c'a să ,~upravegheze, 
S't înJru1t1eze şi să insped,::,ze in'srjtnti!le ce le-a 
Creat Şi c:stfl'l,' du:pt. 22 de ,mi de mtl11c;'i depl1~1 
d~; Rlmlhe~ti si după 19 ani dela fa/:erca legii 
B;!Tv..:il,}r POPll~are. se !l:ăscsc În cele .3000 şi mai 
h:ne Uf..' comml': din re~att"l ~"c('hiu •. 3194 o;lnci po
pulnre. cu 678.061 memhri, 4.=i federale cu 2F39 
himci federate, 1779 de cooperative c" o centrală 
a:1 dIre; Capital d~ rulare in 1921 a fl1,ţ 4 mili
arde. Apoi alte c()()perative de pădurf., cari au în 

" j 

,--~ 

Gh. Dumttrescu~Bumbe,ti, 
lOii! senalor, candihlul n('slru la Arad (Ofat), 

exploatare peste 10,000 hectare pădure (20000 j~ 
găre); 505 obstii dlearcdac de moşii, ce 'luase în 
arCTlf.1ă până În 1916, 410414 hectare de pământ 
(820828 jUKăre), plăthoo o arendă de ]6,432,027 lei. 
Deosebit de ;Icl;'l:-:tea S'au mai Înfiintat obştii de 
cumparare de moşii cari au Împărţit de veci la ţă
rani 16266 hectare '(325:12 juogăre) pământ în va
loare de 19718965.09 ler. 

Iată opera mare socială la care a lu.crat O. Du
mltrescu ... Bumbestj cu dTa~ostea desăvîşită pen
tru rid;cart:a pOpor~lui, cu el1turziasmm $li însufle
tirea tineretei CU care l'a Înz.esrrat Dumnezeu, şi 
cu ",-are lucrează încă Şj astăzi n.eobooit, ducân:d 
îndemnuJ Şi ,punând tot sprjjhlUJ si autoritatea ~ 
la ÎnnrÎlfXlrea oooperattei si În ţinu1oui. fratilOr de 
peste carpaţii 'României-Mari. 

CA PREFECT DE JUDET. 

In timpul răsboiuIlli di'll 1916, Dumitrescu-Bum
besti, devi'l1e cel mal a,prigpropagaOOist pentru 
ridicarea ,s.entimenttllhti national a·! ţăranit6r, con
vingându-r a mer~ cu entlJ'JZjasm r.a răsboiu, pen
tru desrobirea fratilor de peste Caroaţt . 

Răsbo'ul începe, armata Română trece Carpatii, 
dar din 1i:p."ă de pregătire, si CO'Pleşjnea numerică 
a du;şmanHor, este ,Te5Pinsă, Si o parte It tărei 
'este ocupată de duşmani. Arma,ta Română se' re. 
trage în Moldova., iar Dwninestru-Bumbeştl, ca
re-şi 'tr~mis.~se 5 ~apij să lupte 'pentru tară, ră"" 

mâne ':1 DîrCJ..:tor General al Casei Centrale 
Bfll1:Cl'; Popul':re. ca r rt-si apere 'in'Stitu~iil.e 
;;reia:-:..:. 

a 
ce 

DU~il1ani în S;l. ca re Pri){fHlc:lltjJe cCi "a'r i îndem
nase prmnfl1l la rashoiu. îTH.:h'de ca r)static şi pe 
Dum;tres~-II-BLlmhcşti, şi-I cxpatrjaz;\ În Bulgaria 
într'Uil 1,1~<Ir, din mijlocul mUlltilor Balcani. Este 
eJibn:lt ahea,. în 1917, dup,) incheierea '<!I'mistitiu
lui etl!lu. Întflf\:ându-sc la Bucureşti. ~ascşte Cas{' 
Centu'!l (','!lpat;1 de Oermani. F.st(,' umjl'·t şi hatjo
OOrît t'imp de 9 IUlli iar 111 N(}v, 1918 când se rup
se frontul ~i illal11icl~i pr;\imsit. sub guver1llrl de 
Gellt1ra!i Coandă din laşi, In cal tate de Prdect al 
jlHh:ll;:U {jo;',i. işi P1l1'jC În Soervjciu toată energia, 
pricl'!)ere""d şi adi\'itatcll, ~'.a. f:vat..:uează pe Ger
m'tn'. cari ocupau jl1det. din Oltenia şi cei ce ve
nca It d inspre Salonic, le opre$t'2 ayel..q!e cu Lar;' 
voiau să 1}lece, re"tahHeşte aam'nistratia jllde\u
lil;. pline în ftmctiulle toate şcolile. sp;talele. etc., 
Tt":du,,;{ind ,lini~lj\,;J ~i vi<lta româl1eal~ă. 

In timp SCl1f't de 5 IU11i a dat dOYâd(l Şi )(' a
ceasUl ca'!e de hUll admilJi~:trator şi de bUlI con
d ~1::,Hrî:' a,] I}oporului etc. 

• CA. INSPfCT<W ADMINISTRArJY, 
In tilnDU.! ~l1vernlllllj Va;da, Dumitrescu-Bum

h~$li lste l1l1mit 1l1s-rector General Admini,strativ. 
1:] ,1.:e:1st:'1 calitate j,m;lrelll1ă cu Ministrul de Jn
kj::0 de ;:!lll1-:L Dr. LUPII. se dt,t,n~'e mai ales În 
a!:~'a'1ar"a ~n>\'l'lor Intre rtlUl1c'tori s' patroni. fără 
în !r-:hll;:l ta rec, fortei: ci l1U'I'nai prin sT"dllri şi in-
d rllm~lri. etc. ' 

CA OM POLITIC. 
Dllmitres.:u-Bul1lhcşti. care flJiS0Se 20 d~ ;:Jlli 111 

(;')f1I'act eli t;'lr;l11~me;l. est,e cel di'lltiiiu carentră 
i J r:trtielu! tfl,r:'l1lcse ş'·În 1920 este ales ca sella
t',r în'oraşu] Arad. In scurt se distill~e printre ,::ei 
ve frunte 1l'arlalmentarÎ la discutialcg'ilor. Prin 
llkc!lrsul ~;lll la leR'e-a al{r(llră a dovedit că este 
;;:111 1 tin LCÎ mai h1!lli CI111(~s..:ător: al .:-h::stiuni!0r 
ti: ril ':cştr .. L, leg-ea ad ministrativă a fost sill).';l1rul 
tl'ntre senatorii uin f<t!,g-at care a dis-;;utat Şi Întro
th-; [It; ,,',tle d~ am~l'd'amcntc (PPPulJcri) multe 
tln d',sl)O?:itrJe k~jlnr administ;rativc etc. 

Iar ca Se113tor al Aradului, în scurt timp de 
ll'1 an şi ş<lseluni, a fost foarte des nî mijlOCIt! a
;u;iifori!r}r şi-a cilutat să aducă servicii reale mai 
: les P:;;ltru poporul de jos. 

Tot din 'nWativa şi Îndcmnu'\ său, s'a Îllfiintat 
in juuet <l1Pr0;],pe 30 cooperative şi Federala "nr 
!!1 oraş care în '.:urS d-e un an o rulat peste 3 mi. 
li'\<l1le I,ei : i·ar în suhurbja Pârnea\'a s'a· înfiintat şi 
Î11n.:tionează o cooperativă de consum, care are. 
c;!sa e:j proprie. 

In ceeace privcşt'e m!lloritătile din Arad, Oumi
tre<:cu Bumhesti hmtă şi pentru ar!J1onjzarea inte
reselor lor. 

Sunt atât de multe faptele frumoA.;e săyâr~ite 
de iuhitul nostru .. ha(h;a Gheorghe", încât ar tre
bui să le scrldm intr'o carte mare Si R'foasă. pen
trllcll să se citcasdi i'n toate şr:o~il'e din tară. 

Bunul Dumnez-eu să nH trăia'Scă înd mnlt' ani 
cu bine Si fericire! 

Yradniciila unui arAdan-ln Americlt 
Ni se ~Tte 'din PhitadeHia lAmer1cal': 
'Avem şi noi, mal ~les de vre-O 2 ani. nă

[ caz.uri multe şi grele. dar ~n tai: nocazul nosm.t 
I am ~ls,t şi mare mângăere Î1li sulfldui 'unui băr 

ba;t cinstit şi ha~nic. care este.,.pre01'ul 11O!Ybru 
!ubit Ifllt Moise din- PhHadelphia Pa.'. în Statele
UIliitt::-. <lin Amerka de nord. 

D. 1. Moise e origiooif d)t1! Arad. In vrâsta 
ooPilărească osa a ~ost oo.~ de părinti la mese
rie. la mecankă. de unde după 3 ,ani de z.ile. 
s'a i:nSiOr~s pentTlU oCon.tinulalrea studH11()lr; )a Se
mil1wrul teolog.ic ~T.orien,tai din Arad. Murmdu-i 
părl l1~ii, <lsa al fost sirlt să L})ără'Se.ască şooall'a Sl 
sâ.-şi in<:eapă meseria de meoanÎIC. In alCeastă 
vreme s':a, căsărori:t ou d.şooira .EJlisabetaMti'l:m... 
co'/d. Tot din Anid. 

A vând a Lupta 'Oll rmalri g'T!eutăf acasă. d, l. 
Moise plealCă Îi!1I a11'l1l~ 1910 ,\Ia ,America, tmde a 
lulCf1aJt ,în diferife fabrjei. Î'mpreună ieU soţia sa. 
mmitând SlUlllle Însemnate de !bani .pentm mă~ 
n.ttSl'!"IC3 din Hodoş.bodrog_ 

Darmtoată VneIDeal. aÎiCi În Amef'i.ca. 1dJs,a 
s'a dtrstim pe .erenu~ cu1~lIml şri religios. si ca 
C:1ntăret ş;i in]) tor de biserDaă. Cu ,tot greul 
rmUll'(,"eÎ diniabr:·câ, d. 1. Moise a studiat 1J)e' .c~loe 
privată şi aJSa; in 3l1rtltl 1920 a fost sfin~it Întru 
preot ortodox 'ele către ep' scopul gl1elCeSlc-.ortQ.
dox dh!> r-.tew-York (Statele-Unite), 

CONST. SUBA. 

rotati pentru NICOLAE ADAMt cu huletinul (tidula de yofare) alh! 
. ~ ! 
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Turburări ţărăneşti. 
... ,' .. - -,' 

CăIătoFia pe .. mare". - Muzică şi flori. - Primirea şi serbările dela ., Vene
ţia". - La "Milan". - Intoarcerea în "tară-. - Vestea .,răsboiulur'. Un 

"spion". - Mari t)regătiri de luptă contra fortiretei ';,Oligarh." 

T.l~pl ~I d(' i,zbz ,!H'ut ~Il ,,,itI" ti (br ,n'::r 
:;;! 1'1'(' ll~ Jlltlt-tlll 1.1':;'1, 11111" sallgl'I'o,iSP ('Iv 

nil'i t/lrtlllt'i;it i. 1,lwllitprii dill ('il I 1111111 ('1'1-

"1',1 ('IHlI. LlnJigillli 11(',"'[111<1 izl<lz <l1I (h 
\'it l'kill izlazld n'('in, l'a 1'(' ('sti' 1111)~i 

1(1(",llih!~'il(~r tI},1l s'''l,ul 1:lIllliţa-~illeşl i .. I~ ~ 
- Dela trimisul nQstru svecial. -

~ 

Si<îrşinutl-se stn,i.4ill~:d'l'le serhăl!'i <lek\ P{lr
neant (Are,ti.ului) Îtlt'l"U cillSlCt'a i~usm.l'll1l;; nost·ru 
fmlltaş şi b[trbat de st':!~, d. [oun Mok~ova~l 
şi sllit~1 'dsadei,tL<;,()ţiti de ovaţhe 1O[1,ldu_ 
roose" alle j)llbtkHlnJ a ilfnbatr .... '\alt pe ~leg'''itl.ti'l 
.. VaJPor 'Tnanum numit "Nădeid-ea", plea'că 
spre •• Veneti,a" (o ,cârldumaL 

Cu "penmisiunE'a" 'ctblli Mol.dloV<lill şi j)'t'ntru 
-':<1 stI dIlIn puM'tcuhli dtiill tar[t ,amănu'Iltele .. Sălf_ 
Mtor~pe" distin~lJolu'i Inostru palltidatll~ j,n va
l)or a 1'1'Ft loc şi Il1:0 'l)(1I!1estpondent aJl nostru Sl)e
'Ci a 1. 

Căi~H~J::'ia pe mare s'a făcut !Î,n ,oek ma.i bune 
,co-ndiţi'nn., aV{lll'd o z.i ft!1l1moasă de Nin1[lva·ră. 
iar "ma,r'e:'r f"illld f'Ql.auite li,t!liş\tită. - .{·jţaintea, 
"valpOr'l!iIIUj". ÎlI bănd .uşurele şek:g-ante fete 
(K~işte) imhra'valte 1n a,l!b pneslă:ralu flori.., pJlrr 
fium:!,k' pe' Îl1itin~ul .rupei ne!măSlunabe (Ia, băHilar), 
i.ar () miilllll1ată mllz,ilcă (,de bm3.iŞltle)al căJrei 

ră~lI'llet a:L1zitj)ână :la mar: depăr,năini atl"ăge3i 
jle locuitoriidle pe ,ooastele "mă-rei". - inveser
hea sufletul şi inr~na ·suitei. 

Pr,;,tv!r'lun mnlre ochean ... ~. IMolldi(W,ain p,rivea 
f03Jne rm~ltumrrt ·~a Ilumea de pe 'L'da!Sră. 'ca!\1e 
esise să-I S1allu te. 

In ,.,sa!onul" ·C'~,I ma!r~ alI valIX)l"wlui domnia 
nespllsă veselie. Mem~rii SlllItt>eI;·, i~l1stnului bă'I'bat 
de sta't ,;.:ioeTleaiu des ,păhan~lIe IOU pellu,minnl .• vi-
00 SpulJOa'flte" ş' vorbt~:!1U 'ou multă Ire!oUil1<Oştjlntă 
-desPire st:'[l'~IU'ci.reIa', "serbă'riloOl'" araniate În 
o!!nare.n .. şeru'luj". 

LA .. ViENETIA". 
LI .. Venlet'a", () Imu:lt~me 'neouprir!'să de p().~ 

por - V.T~-'O 60 de im~Î - an.l ieşit 'ou muzkă, 
convoi. drapele s' Uori Î'l1'rpu i-lit'âmpilm:lIre ... Pa
la,ml", LIIt1de a' traSi .d. M('IldlOV1a\n ,avea arborat 
od;r;alpe lele wtlr.r:m natilun!lor. 

D~n b:'lko-nu1 •. <pa,\Qtuh.Jji" bă'rbatlul.de stat a 
',r()~tit .() i,nsurlieţităollvânta!re, mU'l~umind popo
rului jJellJtlr.u cLliagosteaou 'care a pr~mir pe 1Te

prezenta!!1tlL\lI .. patlrie'," lromâne. 
Ce să vă 'mlai ..sP\lIn, a urmat oaoohet. vor

biri Însu~letit·e pentr.u •• sărbă-tlOirÎ'bul" zriei apoi 
'Chef şi O€llt1Ură ... gârlă. 

10 ;a!ceeasj inOaljJIte h"l.rbatuţ 'OO$II11U d~ stat şi 
~II'ta dsa'le ,POtlreout ou alec\lel.aşi Î11suHetHe •• ova~ 
f1I]ni", a ~Jl1lb[J:flcwt. ,plecând sqne .• M;'1a<n" (o a\l{â 
câ>f1':ill'mă). 

LA ,JMILAJN", 

La M;lan i-s'l(lj iă-eut o p6mi.re foa.rte S'Î!nă
h~l~jt;I \.'-a reintroce oriJCe îTH:hr~JiU,iR'oe.U'ustl!1tăţj.\e si 
~)lJImea elegaul>tă de .ailci !toa;tă ~u jeşit.lwhttâm-
tliua>re .. -. ~ ,..., ..._ .•. . .. _Ii' 

Au unnat. ~ 'nţe.\lege. vorb~n; m~şcă-toalre 'doe 
infră(,re .. st.râ,ngeri Ale ;mfHH-, şj .... 'chţf ptl.1ili, s'a 
.da>t ,cudubl'a 'n câlne. 

Popotl'lJll, :altâlt I'a VeJll€'tia 'cât sia·oi la Mi'lan. 
a rămalSjY1ăctIIt wr,Ţ)'fins de ca lljtă t' le alese ':rle 
bi"trbatulvÎmstJt1U 'd\e sta·t şi nu-şi 'DUlCea ,ascunde 
netarmwrit<a bUClllrie şi ,feridre, ,Că a !tmtu,t ,să'" 
oum:nscă pe <lJGest ilm~tl"U dijJIQ111at. 

, liN'fOA!RQBREA IN •• TARĂ", 
I,nsiJlflieO't de 'buna pflimitr"C eminenlt'ul nosltru 

bărbat de staJt petnWlJlt ou nemaipomenite ova.
ti'u.ni a hnbrureat villPOrt!il •. Nădejd-ea[', htând dru
mul spre .. Va\l"ă·'. 

t>.:ccl(ellta ~a, :--periat. i' ~e:'e să sj)una re... l'1l!\1l1'l! dlll :--1111(":;;11. \TiIIHI ISil cllIl'il \'It(>.;l 

pe-de des;pore ce-i vorba.. celor {tin Lunganl l'<ll olJO'nU+~ ·comunal!. ac t 
, Te':'~gr.afistul: Del'a Slti,~Hunea de Ir:aidiote.\e- '" , 

I :;; t "1 (trl \1 1 il nil ':oi' il li i LIP )1 1 t J'l vi t (' Il J) II t {' I~ ~ 
~raii!~ .. Resta" ni-se v.esttslie. ,că ... o ma,ne flotă r 
a 'ăI~11ii~tj\.or,,, ~l"h '0onduvet'iea ghină!ranului! şi ti ('ilwllil'(' si'lIlgf-ruilstl ,s'a pnldlls Îllt, f 
DUlll tresl'U dle Bumbesti." Înailll.t.ează ou i!TI(lIre I sti t ('" i i ('(·10 l' du II il sa t l'. ' 

;llte::,Iă::. Î'n, d!rceLtia,l1oa~tlră~ .. ])<mnindun crâ!,- 1 ~Llnt 4 hiu'haţişi, IHI l'upil riilli~, i;'~ 
l'en razbOI Ullp(}trn:,a ~of1ta'retet dela". "Otl- i 1()('llltttl'lIl 'rit. S(']'o'hl(' di" Silwsti ("0'1' ~ . 1 "? !)-.. , <-
galic 1 . " . I ilHI i !.!:l'iI \', il fo,,! tr;llll.'1pnrtnl 1.1 'spit,,,!. ,Î 
, Exc, Sa (foa'llte ing::tndlu'rat se pUmbăner 1 ~'t" l' J ..' '1 I ' 
vm): Swtrk'l1l .pierduti. .. Clel-i de ffN.)ut?, ... Var- j .' ~I PI\l1 (111 .• 1l1l~;1I1l ti ~l ~ ('1' (ll':lt j.li; 
1) ti, spu,neti ceva ! ... V'a,ti ~mbătalt t.oti ca .. , gâ- iL1I1l1l PI'U('llnll' - cam a Ieşit la faţil I ' 
stele şi-~'IC.u:lll,.. ' ('.\1ll1i - dt '1l1 intrat l:tl vitl'\1' IlP IIIi Î;di 

Mdndt:ut: La:;' EXl...'elentii, că vă soot::.tn-ill, fiill(kii ;lltfpl !l' nl\ll'P~lll vitpl~· ' 
eu d n be\.ea! fOOlI1\(', ei llf'il\'rllld izia;;;, 'i 

(f,,'c. şice~lahtj): V orbeşt,c -dar IrIeI)edc? 
Mfmdrut: Avi7,ati :Imedi.'llt pliÎln staMunea ra.

djot~legraf,oă .,Zhm( 
l'ă suntem nn maffle p.f!Îrnlt'\i:die .... 

Ta.J]u (inkeflUlpe): Daw, b~ne, omuk 'ou asta 
n '.a<m Sl'ft pat el i n oe'lea! 
. Mând!lut (j.!'T1aiv):' Ştiu, Şt'lI. 'dau' guve-r
natO'! ni Sfl fi.e iiu\:caft 0,1\ să [)()'l'tmceaSlcă inebjlnui~ 
tulu ~h:~năraor. ca aiccs;t.a să mobHizeze 
(Mă Întârziere şi să punla, sub ,presiune toaJre 
.. Sllll1!ln~ri ne!!e" ameri'lrrtântd fhal\1tcull flo,,:,ei şi ,alt 
tn!pelor tă,rănisrc. 1'11. i.l;:'lUl acesta. noi. de Sligur, 1 
vom fi mânt:uit. 

C) ,litil r;ls('o,tlft stll\~ .. u~roasH s'a pNr I 
'('ut la hutHl'll1 dinrre' jmh·t,olp {)nlj şi M I 
hedillti. ' J 

('(llIZI,II' SIIIII 1lI'IIl{'trUan.[e: Sătl'uii & ~ 
lin'('pşti . ie~i/ld 1" I\IlU'IW(\ CâlllPului P , 
pll.ll;lllllll ('f' IJI'in (':xpl'opricrc' rovpuisp,()' 
şt .. i di" C ;Dgoşi, drf'pt r~t7ihunan' au ... t, 
t.r;lt îll (;I'('(·(':;;ti, iuarll\ati cu a1'111C şi i· 
luut (:<1 z~Ung ;')0 d(~ vlte. tl'ev[tll.tLa.pc",i \ 
ele Îll hotarul ,(~)mullei (iogoşi, ~~i\t()\ 
dill (lro(:pşti p[lguhiţi (k· "ih- illI PI\lS ţ: E XI\.:. Sa (că tre .te\j(tgtr'a!fi ~t ); OI' ă he şve şi te-. 

legnl'fază imediat ~na:-cestÎD!tel<es ;ubitu.lui 'n()~ I 
( , I a~WIill'lll';l 'lI\illla jl(' 111'111(' şi <III pornit sp , 

Hru guve:r't1,::(or şicel1e'o-Î răspunsul. CM:roe SU- I 

1 '1 I 1"('('I\('('rin'(I 1}l·a.dC'i. ' 
t[t): ar Tloi. SIă J).regMim ~media.t 'li,I,'lrmlde at,ac : 
si a,păr~ll'it, caci, Ori'ce veti zke, voi. -au mă as-\· Iii 11~1 lI\(lllll'lltdilt, ('[tll<\ illllfll1doll{l f 
r:::11t l:a z le grele! (Exlc. Sa rufle' odhii În,f.[toorj.- IH're au "juns, di:llnH11ţÎanp s'n t,l'aJs lin f 
n1<wţi). I de armă. Ac('n,sta a fost de-ajuns peni 

, .. Ex~. s~ j)'()rl1~J11oeş>tJe <-"Omand'alrlt.uj'ui :.:va~)(l'ru: ! C<l lupta să. irj(~e(lpă şi să se tragă foa 
l~:l s~ .g,ru'cea'Slc.a s>~rema!I.~nt~u.casa.a.lu111fa i din amândooăt'a'b:ere, La ved!erea ImlJ1i, 
ca1 mat r;el)edie ,uscatull ŞI sa se ref,ugleze In, 1 . 1'" I ' '.' ~ l' 
for,tflreat<.tl ,.OL'gail"h". I lAur llliC tll')u:ea ( e'Ve'lll . .nWl :lJ)~·lIl,.,a. 'PlH(' 

Pa'hare 't Il e '·"·nt a' 't" :Olt!' T.:, ""'Ien i UlaI'1I1~lte ('U 'coase SI [llr01 S flll ;'t'fflt'f;t.e( 
,~ '. a~ ,re ~Pul ,It' ra ;l~m~, ,la, LX<C__ :- i' " ,:~." " .:' ",' ,:" ';o' ',', trei ::->a.i'eL'nllnra ba'rlYar,lorde tanl~llş'll ,pe carI! 111 \11<').11.111, (,lllldIHJ :-,,1 VlIl,l tii ajutor 

~iav()l1:ttl j,·a ·pus ~-j Sltrk-e tot loo!'JtlJll SiOCote- l' b'-\l·baţ.ll(~I'., . . _' . f 
11101'.. .. .\dnllnlstratorruI pIH:'\C1 eu 1;) Jand<tT: 

•• ,_, ~ ~ .SPION " I Sj:c~Ît-,i ~l~ gl:Clh~,I(J, fata locului au i-sbutitt 
Gu fnca ŞI' gr03lJa petn1'pu sţJ,\1ma ce-o aluz _ . (l! ,s.p,n ta LtlH Il"IL : 

sem 6,eSi!)re fmtănea,ta "Oligllllrh". s()rHtotmla~ Au klSt, arl.-:-;taţi 7 ţ{il'illll vinoyaţi ' 
oe~'()r- râudluri am Sj)llS Ex.oollen1ei Sa~e. că eu at~,tători. Tăranii an fo.'=!t îndepărtaţi t 
ÎI; ~njd un C<lJZ nu-l mai t\'l1mez, .ci vo' l~loca in din pil,mi'mt. pnllânrdu·,,';,,e gărzi imprej\( 
aha p,ute. ~ . ~ ~ ('I'lor Il;-)() hpC't:J re (~U prirÎ'Tlil. 

~)(C. Sa: A. va sa ~ Z!~, (i~r~du<pa :cetJeLam Pe urJlla iloL"e~tei illt;ăerrtrÎ an că;r,u 
ospat,a,t ,cu 'toate bunataţlle v~ Siă Ine mai şi ~ ,~" -. . . ' 
tra-dezi IpLruI1iUlr~l,e? Sa~fl'rll ranlţI. I'an a.u fost tralllsportat l 

Mft.ndrut: Excelentă! ' . .\x..'CStIa e spion. splt al. 
E\;(.'el,t'nţa Sa (rponllndtm): Asvâ:11liti.Jl 1n 

mare Sia se Înece cai un ş.oairede . 
Muşchii se inOOJ1d'ară Şi; toti mă !l)ri:nscră dre 

brate şi de p'iCÎOOil'e şi... huştiuiIDc!. •• , mă Olsvâr
.liră 'n ma,rea s.pllimegoasă. 

()311\ bUllIu.1 [)umnez.eu m'a aJ.l1'tair. căci 
IIlllncil()\'!j{ d~n port şi ţăranii cără1ua.şi vazâ.n
du.-mă in p'r~mediacbe'a' fi Î'ng{hiţ,;:t de V1aUllIri, 
'wr.carn Î!llibr'O ba'~-ă şi ... mă scăpa,ră Întreg ~i 
sănătos. 

f)Ul)ă >ce m'am od,ih.ni'lţ puţin. le-am istm'sit 
intânlipi~alrea mea. 

'85 de Români în 
'<: Închisorile ,ungureş 

... - Ce bce guvernul român? -
i 

lltl1 izvor absolut si!:':ur aflăm. tă ta RUlda,' 
se ~ds,esc în stare dle are&t, înohişi, de autori 
maglhjare, - până În ziua de azi. un numă; 
85 'pcrS(:t.a'l1e, cetăţeni ,româ'ui din vechiul re~at 
din nouHe tinuturi. ·1 

PR:BGĂ TIRI DE LUPTĂ. Aceşti o~tăteni români, de&pre cari gaz , .o VESTE T:ERlBILĂ. ' au mai VOJ1bit si pentru 'scăparea carora s'l 
Pe-o zif,romoasă elegontu{ .,vapor" aluneca V{lzândeu prdutiludlC1ni p:resrăhr.i de :huMă. .. ,rUlt o grabnică mijlocire, nu au altă !vină deci 

uşor pe valurile ,,.măJrei", ,iair în "ea!bina" 'sa d. m',am dus şi 1m!":ltm lJ!reze11'tlart: ghlnăr'<liI,t,~ui Bum.- a,ceea c.:1. aU fost Suri])rinsj 'de întâmplări în! 
MoldoYatn tolănit m1:cr'IUiil foto1'lu. slobozia !]iOta. beşti (J~,darâ.f1du-i că vreau să servesc În taIa Ungar~ei. fără să aibă asupra lor lhâruiB1 
ooal~e :de fumdio'tr'o tigl(jr-ă .,'Reg,a,lit-a-s". gâin,- oastea dsale. Hpsă. 
-din.du-se, .POOite.1a strMU\..-m-eă ş; mă'rirea ~l D. ghinăiJ"alr m',-a ~â'lls ,cu căMl\.IIră mâna. zi-' ,Indurând o stare despre care nu mai e I 
a.şteaptă .. , cfUl,du-mi: să vorhim din nou, acesti arestaţi s'au adi 

bll sa!Lonul m:alre ena ma~'e veSiellie. -fLreşte, mă b\.IIi..AJir~ că lte-mn iOUlflowut! De În .primwl rfll1d unui comitet român deajuli 

D<lJfo o intâmjllue fOalr1e :nep!.ăout·ă veni să _ azi inar.ulte fu'lC.l ;parte >din aml.alta noastră, IOaIre, din Budapesta. M:esta l~ rân-du1 lui a rugat c(. 
turbu,re .veselia ş.i bu~~.~aire era ~ lCutl~le. l' tr~e~te sau, Jl1IOO'rte J~ptâ:niCl până l~ ,unul lim~- l.'ltua român. carc a înaintat plângerea res'pd' 
Ţ-e\leglr.aJhsnul v3:ponulUI, !TItJra ~ede 1ttl cabina. tnva aSUpfPDar!\or ŞI peabru ou.cecl!l'lfla .dlrepilun.. mini'st>eruJui !l1QSltru de externe (al treburHor 
•• şef.U!hu~" şi gâfăiillld de obo.seaJlă • .dăJoi ..ar.engi~ , 101' sfinte aie J>OPQru~ur·. ,afară). 
j!flitr~un suflet .• - .sptme şefwlnN: ': l,Am făiOUr şi eu }wrământul şi ... jaltă ... mă a .. , Nu cunoaşvem cari sunt măsurile luate di 
. - ·Ex.oolentă!. .. nu vă spe.răati,. <iaif1 o vesre JUDS in mHloou:l oo~tei. g:atade luptă!... Ce va· vern pentru apărarea şi scăparea din înc.h~ 

rea .. "u.rn1.a .. voi IlUlaJl scrie. Stredeluş. ace,stor 85 oetăteni români. 
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:. 4 O : t' 4 .. [ q. B b t'" n* tl'r" e" al " ,'eli 'g' j a:' 't' 'o r 1- k l'Nj~UI ryprezentan,t al d me!rid{)!'l şidoruriJor pO~ urnI rescu- um eş 1 1 ~ 1·]>OlULUl. - -do wvatăt9r PlfTICIU 'c(ifeşte, in 
~La.uzeJ.e $: ovatiHe ml)l~;!rnei. o nK>~' 

n:Drumul triumfal la Gai, Şega şi Pârneava. - Cine provoacă desbinarea Între fraţi? fil.me. pe ~o.1!1'e o publio~tm i[,a sfârişit:uJ l!1a'portu~ 
1) t dl ' M C ... t . • • It.· 'lI'! de fata. 
'n- Intreg poporul cer. r", rag.rea UI pOldovan.~· uyon Irta unUI ,nte ep taran, D. Putid 'ind~'ide adtH1l.area imr'o a<1lrnosferă 
~u .'~ .. . . . . v • de ma·re insufletire.. 

.. ;[)umlllepJ., In 21 Mal 1I0lJor.t., poporu1 dm lmoase se adresea.7Al tutU1'Or aoobom.. ~,au 
!~! suo.Urb:iJe Gai. ş.ega şi Pânneava,-A:narluLu:~ în.- simtit mâna dsale OlC'fotÎltOa.re. 

I ,i trunit 111 ctrrei stnJ,Huoilte aduniliTÎ. a ti.nut să.-ş.î Dsa povesteşte toată Ji!lea/ şi cb.tre11ea ce a 
e ..a:ro<re Încă oda.tă H:.'-"IJJ10Ş1:Î'!1oţa şi d\ragosteapen- sufer'i·t oni @ cite ori îi v'enlt'Ew veşti de~re 

le trn neobosl·111J11 lUlDtator aA '(j'f'e.ptmi,lor delor slabi. Slurer'ntelc frati]O'r da1 Amcal şi Bam:aIt şi .adi~ 
l~ şi <k'4UPll\ ţi.iaţă de ,iubitul iJl.OSltlrU fruntaş ooUi1 piLde din aposto~~tul ·ce ds.a 'a facut pemftmt lru
lte Bumbeşt\. ~ .. '" mifl,amea tăiPa'oilor din velCrul ·Rega,t rm ~neme 

Ni\.umuml mare de mw,·ţatl ŞI dascălI al DJa.- ce marii bogăta·şi ool1i se kdăesc în pa:~a tele 1o-r 
. 1tlIll:lu.i :nOStKU \,):1lri afU Î'115O~ t pe dm.tl Bunlbe,ti pompOOlse şi în bogăţi:.k' .nemăsumte ciştigate 
li In weest 'tlIH)l1(''1.1. dovf.'ldeşte :aiJll~ mame de om. din i'UOiOarea 'popoT!l»ui de loobi. il hu\eau. bat

'!' drs.a s'a bloc.mat şi S~ .))u0ur .... ş' i·n cemllt Învă:~... Joooreau şi îl g01leau. 
,Nor, ,pE1nrwu mUill!l~.a apc~~tol-e..'1'~ă depusă ou nup{I':\! \": l:,.~.t.· ~.' tăiIlia'::t.aşte ap()~ ';L t ~IJ 
. gândulollrot pentru 1lk\ita!rea ş,i fericirea .ţ)O- făcut Îm ţarră pen.tI1U in1llîillllOORomâniei în riz.. 

~; ;)O't·u.~ui. boiul de desrobi.re aÎ't'a:ţi;lon subjugati, usa 
LA OA.I. splme. că cu aceeaşi ma'lle" dragosre 'a \J'\OO ~a 

i':ll 
i Intr'o .a.tmosferl<.i. de maJ1e msu1letiQ1e i:rI'11TlD-
: .iui d:a:SiCăl Atcx....EUTKHJ desdhid6 &d;umQrea 
.; p·dtt.r'o icuvanttH=~:~rrmtlăS:ă şi lnsufJevAnan.':. 

Marele Thurrnătt" de 'papora pn~mit ou 'a-plaus.e 
'tr Ut\xiirea pe tribună a. il'l.lesnui bnav sfăUlJitlor şi 
M hm~'Th:i.tor iChe popor şi ,prin krtre:rIlperi foarte 
, rriTl"JI:~.ite suhhl111t<l vorhek oaIrn arăltaiu 'C'3!uaidar 
d TIa1,ui ~i Î1I1văţaţ·inl' de ,fMă duretrlle, plângerile 

si ned!l"epta~lle td:\:, .ca:Mi sUTeră poporul. 
~ DUIJX1.ce de~nie ,pe l<trg 'rostu:l fi.ecănlfÎ palr-
O tid În acea",tă 1u~)tă 'e!leotQI"at1a, dsa .pecornandă 

J, !),llri.jinuJiu.popClnu~ll( ,pe vre<tni-cu.l ~ga:r al 
, P.aJrtoi.\l!u~u~ ţărrălnesc, ;pe -do Dunftlf1Clscu..sumbeşti 

'i \ Tnt~ popO/TI\.1'! 'ou ovatii sgomotoase şi ou 
l'\ ~farulz'ţ' a riLs~)U1ns '(''l.lv,Îm!telor Id:lui Pu.tici:u~ În 
i semn că Îln.tJm toate 'alPmbă oeie spuse dedsa 

sn ~i că Sfllg>llfiUt oQ~lf'e înllT'lIIne.ştt: dJ'la~{)Slrea şi ,,"
r ,.!"ederea genel'aJla, este d. Bumbeşn. 

, lnn-'o flPl.Hmoosă -ouvâ!Iltafred!.MUNTBA1NU. 
\ j tiirnă-eeşte pe Î!t1~1esul popo-nuhui laprePe. fîbero..
l r~iiGr f.a«ă '00 poporul' de !f'ând :de. :d.ia1\..."'O'1io de 
lllm.unti şi 'al11altă, pr~1l vil'de. cum a.L.--eş1li!a prrn 
)Cl tJly;;aţ'i1e lor, ueanasumte Ţ)use~cIfă S.t:lip,tll1re pe 
ln l,;(I!:!·C.1ga tu,ră. 

nf 

i r Tă,rortii ş; mUHc.'itolii ar săvârşi un <lll.:t ,1 iii 
·ju :'\imai de mare 'tllConştientă. d~ll1" şi un !Jllk1:re 

't)k3t În con!'ra pl1Cmr'iiloT lor intef1;::L'\e. votând 
u ['re pentmt u. Moldov"an. fie pent'r\l d. Ziml3. 

r. Psa face apel Ja unilf'e Si f'e{:omandă spri.li-
.ti .~]ireadhv BUlt11lbeştL 

'I,nsurletitul munlC;tor d. pANCOTA",'i. u.n , 
-; l~.a<r:ir al mU'l1cit()rim~i. care a slIIt.:ra ,.,: t,'rl1·-

'nite! pe.ntm dmgo"tit'!a ou ,C'aJre ş,:.-a apă"'at fra~ 
ţii în s.ufer)"fl,ţ[(, jl'fiitlUr'O miş,Cătoa~r.e vorbire 'a~ 
,:"utâ ~UilElfi,jlte<],(! poporului şi ,a l1'iiU.I1IC'JtoT1ime: de 

:ş torieluL Dsa ou Dch'i Itnhlcritl1i!ti vo:beş.te des.- ' 
.!JC'e \~re!dint"ciHe d1rtt: Bumbesti,care 'j)lj~n mijlo
cirea ice a f[wut \:a g'UY€'fI!1<. fa Si..:ăJ)~t deJa Vă
~~reşrl, lmde }Y2' ned~r'ept a fost, <l!l'unl..'at să ~fU.--

ia'f~re. iar 3 ,TwterjlCÎti invaJizi de ·năzbo: - Laza 
r~ ";i':lSi,c. Ni,ool:ae Mttllnatu şi M/los Boş\1'e'-Jlctl -
lă; Va'" vesJ:!j În toa\oo V'remuI11j'J,e - ~J)UI11.e vorbit().
~al. t'lu1 -- binefacerile făcute lor dinl p,~rtca dl1LlIill'i 

, :Bmnbe$'t1' .. 
az Sureri.nltei!~ 'D'OlPorului şi a mll'l1citOirUor a!l1 

00. pe Galfri ne-a do41it atât de iUltuit. In caliota!tti! 
de s.enator a1 or:a~ltlui Amald. weme {\~ aproape 
2 'ani d.le zik dsa a lilLat cU""ântulîn Senatul tă-
,rei ;a toate dhc s tiunile I1llia·ri. illl/nj.a1tingeau in
tere~ POpOPll t,U!' ş:fămă a simţi y,pe...o oboseală 
a CUlll-.eetr,at pe La toate u.$;le minrS!tema:le. -cer ~ 
!):nd mi,Lă pentflu oei săl'\OCi şi ,nevoiaŞ' şi ~~ 
tate pmtru toţi oei asuP1tiţj si t1efindneptătiti , 

Vorbeşte pe ra1l'g ş.i aduce numeroase :ptkle 
sguduitoare idi,n viata. -ncf-ericită a tă-
rrul1ljlor H~ . .:hiu;hlriReg-<lIt. eXp'loa'taVi 

(je vechikt palrth:J:e pOlitke 
şi araNi hwtele :cles

nădrt.iduite pe cwrj ~;,dul tă·rălle~, izvorît 
to\:rnai din aCei>TeneVoi mari aJI.e poponuhui.
le duce Î\mpotr~va acesoci l:oM\t·j şi poembr:u des
,robirea. Lllimi't1'afea şi i'll.tărtre.a. PU1)()i[1ului. 

DupăcE vorbeşte şi tălmă0eşte ,pe ~nţ-elesul 
tw'Umr 'rosttti :ti pifoOwramUil Pa:rti.du~:tli ţăJrăflesc 
dsa făg:ădu.eşte. că daci va f Q1es de deputa;t 
v.a cnnt,;nua să se ocupe şi 'PC ma~ d-eparte. 
pâ~lă La des.ăvârşita biruintă. de m<ti1'ilenevoi 

ale poporului 'alfadall şi anume: '('le izl0z, păd!u-
·rea comunală. 'dJr,ul1nwrfle de Souburbii şil{)()uri-de 
cu'se pentru cejsăraoi şi -nevoiasi. 

Ds.a siârşeşte ce1rând Sj)rijinu!J.Je-gători.1O<r. 
ITlvreagă adutl3!!"{'13 a ;!'ăspkiltl::t eli o va ţii $: 

aplaltZ.e indehlln'K rt:-wtate frUtlJOOS'J şi dru·io3.-'i.a 
vorbire a d~ui 6llmbeşt:i şi tootălmmea se îm~ 
'lnt!wa> S<~ stlrâ:ngă m~îna ,ol.u; Rumbeşti. oCairc a 
fă;:tI't ml1~t billie .popol1uhf. 

D. pmks(}Jr UrliVt~t;Jr OHIULEAdena CItii, 
este s.aLt~tat011 apkttlz'e si o,,~a~ii mari. 

Dsa 'Jlrintr'o minunată vorbire. 'mstită pe 
rntelesLrl ipoporului ş' cu numeroase pil'de din 
viată SiCli nllll.tă clllinoşti~1ft.<1. cb::' nevot1te şi du~ 
rerHe mUllţimei pOJ){)l!"ului, .Ll!ratăca1'i SUllt -drep
turi!e p,)poru.J,u de a-şi spuneollvânt>u! lui 110-
:ărÎtor în toat<e tr'cburile ţă:re1. pri:n ,repnezin
tantii <;J.i drn Parlament. 

Pemru ca a'Ceşti all!eşi <:.ă fi.e rude\'ăraVi /{Făi~ 
rori şi apărătCiriai nevoilor poporului - SPUllle 

vorbi,toml - e -de Hrsă Vai ei s..'i te rlllPtl d'n 
sufle-tu I lui şi, pTin urmare. săreprezinte cu a~ 
de\'~a:["a t voi:nta si dOr1,nta ,poporlr!llicarte l-a 
a:i~lS. 

Vorblndde~precal{ldida:tii dec1ePl!t'<1ti in 
luptă p'€Intru m:1!ndavuldel.a ,Arad, vorbitorul 
spune. că dni Zima şi Moldovan reJ)11ezimă in
teresele bOI'ătaşirlm şi a ma;rilm ncreustori sj,n
dUSlDri-asi. pri'n U11m:are. nu sunt .nrpnoo.pe <te 9U
fierul J1-()ţ)O'nn!u·. ei vrebuind s.ă tvl)C'J'It'l ~mer'esele 
carl'it.,\l,jslllu:'ui cftştigat din ~\..~d\xl.'rea poporutui. 

S'! :sâsît t{)Nk.a'llina 'raSUit1er 1n s.uilenui <LluiauIll- 1 
~ besr:i şi d'e a~eea vorb;tof'ul îl ·ne;.'{)Tnand.â au I 
li i ~(j,lltă increderm si c;,)l!·dura Sllri}'mlhlÎ aleg-MO
tii\! 1""1011. 

In ce priveşte pe ·d. Bwmbeş;!. dsa.. arfară de 
ca'ljcâtile dSla,te laUd~lhile, V!I1e ou munca 'dsale 
'!"odn;':<l şi 3vând la 51pare pe cel mai ma:re şi ,mal 
pH~E'mlc ;part~d po:C ti..: fu ţara. 1P3·rridul tă'I'ă~ 
nes.:. ca!pe pre7)i.ntfl g'1(l·ra11ţa implinfrei tnrtui1'l(}C 

nevoilor şi n.ă·C.H.zU'fi:1or J){)pOrU!h~; de tăJr~Nli mun 
dtorl. e.tc. 

Arpoi vor})··tm.'I.l'I' se adiresează in u;n:.nu!'Ie.ş.11e 
: D mu.n-citOt1ilor şi mi~ilot· Ţ)roţmit't:a:rf şi me.s.ena..ş.i 
adI 1.l!li'g:Ul'l. 'repetind 'cel~a ce a spus Î'Il nmlâtles.te. 
Uli Lntreg publioul rnmâlJl Si neT101l1<1'n. a aplau-
~. da't indelung ,ÎlIll'mOOl"'::l v~ke adil,lll PâtnIOOJ()3m. 

<pt Urcarrtea l:atrillLlJnă .a d~ui BU MBf~l'l e Soa-
01 ruta:tă o);l Ullaxi ovatii ŞI alllauZe ,03lli tim ma'i 

m~l~ ·mmture. Dsa foarte enl()~'onat iş.i a'l)lle!a-cii 
dt ·w,:vlrOai ÎItl jos şi două boabe mari de I..a!crimi 

S(t ii pică pe lJ)'iept. ml aJC'~:a.srt..1. Sltk1l® sufleteaScă, 
·;,u gla'~tUil 1lT'emut'lând. v\):rbi~of!Ul În cuV":nte ku. -el' 

,'. 

Vo:rNtorul sfârŞteşte r'E'!-..'Oilli3ir1idât1'd a~emea 
~dhti BumheştL cel TIJiaj v:rodnk s.teg;:vr al PaPnÎ
·d tr.ui t~t'!+..1Jt1eSic. 

Duprl () tr{şcătofllre ŞiPl~inicl vvrbire a 
,(nU;, C SAVU f~'k-';:~Uld 3ipe1· La- uni're şi rttpt~ ;Pffi

toru m':'uinta. str~~t:ită a ,ilui Bumbeşti,adevă-

LA ŞEOA. 

Dup[t o ~Ul"tâ dJ.1r mnnoosă cuvânta.rre m~ 
sltă de d. MUNllEAN, iacuvântJul d. profesor 
Oh. IONESOU dela lli\..~l •• M.oise Nkoară" din 
Arad. [)sa .1n1'r'0 fll'l1.lnlO'~~ şi docum6l11:atâ VOT
b'lre arată foloo..sele 11lelpre~lliteabe Lmi'rei ,pO])O
<r-Illui şi trebuinta orga~~ ziărej 'Î1TlPQtiJ1iva .po~Îiti
cei <,it:. ex:plo.a;tare- ~cap~taJismUl1ui 'mare. 

Ou pddţ sgllduÎtOO'[1e driln viaţă, vor bj tOI"U 1. 
aratăarrma neienată pe care o săvâTişesc toti 
aceia. 'oorrÎ peflJtru ajll'ng-epea şi indeP'lill'i!rea sco~ 
purilor 101' personale 'prolxlgă unu şi wa.iba in 
fu-aţH & a.ool:aş sânge. ' c 

Vorbind despre munca 'aPQ~roleasaă a dlui: 
Bumbetş( intr-u folosul popopu!uî. ,]1 r'OOO'tllam1ă 
ca pe cel mai ~otăI'Ît şi sinoer larpărilitoT al 
UtreptJUrjlor poporului. 

AdJuna:nea a răsplătit cu a.:pl:auze indelung re
J}etate fnmnoaSia vorbire adlui .prof. Io.n;es...."U!. 

:M' Şol'lqif de sehjmbuf de GllvJÎmlCe a ITm1ţimef 
OU' .) ag-emţi ·pnovoca'tmi 

ţjt BlJJTlB,.'$tf 'miierează 
pacat!}] q)e oore-t facc ~mp(JttJ\-.a neamlll\lui ~iQelÎa 
Clari wu tn'mls .aci .pe aoeşti .3 'r(ută:ciţi ,ca să nu
lltL'ne liniştea ftrnunoa&l a :a()e'~ ,<\l(Junăni şi ~n~ 
telegerea ~ntJre trld. Dsa vorbeşte des.pre fru
moasa înţltlhelgere ,pe ·care a. găsit'Q alei acum 2 
.ani şi Îşi \a,rară (Î\urmea \I1l!are 11eri'llruînl0el'Oa'ne'a 
·die tdesl:fn .. ure 00 se face alCumdi'n ·partea tmor 
wati. 

Du,pă oe pTlCllintă pe oagpetiil.1in ~th.a ds:alle! 

• 
, d. Bumbe.$ti 

lalFd:\ pe Şegani. ca.ll} au fost ~ada {)~1lt'i l~u'Ptă~ 
toare a Pa1rtro.uhui tăil'ă'lleSiC ~il Îşa'raltă cÎrlt0redle
:nea. eli din St!!riănătl1ra inumoom şiour,ată a 
Hlvăţăltanu.l'ui D1mitr\e Popovk-j:lI. (ovaţ.ii $1:, a
,plwl1'ze). nu poate sărăsalf'ă ,pâ1ămidă şi mâni
cine. 

rn-,.treag.a adunlalJ1e j1<KJe m3Jd ovaţ:J şi aplau~ 
dează rndehllng ÎTIslirl~ţi,taa:rea cuvânt3Jre a dlui 
Humbeşţi. 

(Observ,oă Î'I1 OUl'&t.II vorbirei <Hui Bumbeşt1 
'd'e1"uşirK'a si de mea multim..eoei trei la>genti 
:au !tuat-o la si'Î'll"lIoa."-a. sdwând idEH> :scat1mă~ 
nea lă s:gm!iO. 

In mi.il1octi\ILlTlOr nespuse ovatii L1!nG.1. 'tribun:! 
d. Dimitnie Popow;ci, dgiJ'letCtarul $oo..1.l:el CÎ\"Îl1e din 
AirDICÎ ,care Î'I1CLl vinte m işd:t<Hllre inilrea bă P0-
porul dacă deshinaineace o vede azi să ~'Ie\ oare 
e:r 'rodul mll'l1l.::-ei id<;a!e. dk ani de 2Jile ca învă
tător aici j,n Şega?"i'(Inlircagă adll!l1K1.Ire1!: 'j)l'Ote,,
tează Împo1'l'va agetnHl()lf' IProvoofttori 'ai C01U
paJlllei M(·~dov:ln-Crrl,C"lln şi Î-<i'ce ov;atiă. vmbi
tOîntlui) . 

Dupăce povesteşte- istorioul zidtrf(~' CaS"e1 
Cultllrta.te, a·C'um prota:llată de învăt..1turile ~ 
lora.catri În locuA 0UJ't:U'ne1 ras:pândeoc aici \'1\.'\.;
Dă şi ll1OTITvulr.ile ,relle. ca berutma., .locu.l de cărţi 
etoc .• analt{t înselHlIllatrutea lalergenei d.e OOpU'llat de 
a..::.ulH ~. Tocom~md{l-popol~l!;lui pe d. Burn~{i 
~ml] munoe~ şi a1 da[oooL 

nUrj)~-:(: \'orbest.\c' dic.spre hl~he \',re'<hlltoe 
·s'avârşire de d. Bumbesti iată de loouitJOr~' 
ar.adm şidtlliP5ice cond!amnă pe aceia. o..'liri .j)dn 
beutli'f'i şi a1te -ald:emen~1ii vor să 'câ.ş.tige II)()J){"l-
1'!u1.. Îlloeall11lnă pe toti1.a un~re şi ir.ătie ŞI .r-eco
ma:rrJ;ă soprUi'll'LlLul' ipo;pol1Uhri ipe d.Bumbeşt~. 

Intreaga, .a.du.n.1me şi sUlu c!lui Bwnbeşti rac 
o\'.atii rw:1"te cIlldumas.e 1'~limoffil'hIL -c,l1stiwLui 
şj i!;!rni.nemuilui d.al..'vc.ă:tl cane~ Ste ştie., IJ)en;'m 
dlnag'ostea sa fată 'de popor .a ·:.uielit mult şi 

~----------------------------------------------~ 
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greu ch,:'nurilc' imternărei pe la Şopron" urn<le 
~i-a l~lsat o mllnă lllJ!rte din sanâtat'ea şi \'i,goa_ 
rea ~orlPu\.ui său. 

(Seri torul '3lCestor râ;n;d\llIri a ,rănms ;profund 
imp'resioa:t de d\nagostera, i'llbir~ şi ret:unoş.tinta 
ce am văzut.-o m~11t1Hest'ându-se. iaţă dea\:est 
Illtl1i,mhor. ,din pa.rtle~ bravuI!ui lflostTU popor din 
Şega.) 

Vădit mi.şcatde aceas:t'{l ,rn:alflifestat;e' a po
porului, i!a L"lIVâ11tul d. profesor GHIULEA. C,llr:e 
dupăce an'lUta eLatoria pOŢ)()lmll11i de a nu urma 
păstorului sitill S'IlTletes.c aun'ci când rucesta !Se de~ 
pă,r1ca7..ă d{~ credinta poponu[ui, şi. <l\lllpă,\.'e a~'la tă 
că într'o tară nm1re şr hogată oa a !T103stră po.
porul l'ânieştJe În sărăcie şi este Vpsit de drep
turile ce i..,se cuvin. - în:m"'o vorhire admirahilă 
dsa <Ha:tă rostuil Partidului ţără!T1es.'C, ,:~;;vo.rît diiI1 
(,!llfliet'lJIl pO[)O!l111IQl' şi ,din sângele de flroi şi mar
tir a tl'k:<lTlHor. cruri a,u nlllJlP't apăJrftn.d gJi:î ţăJrei. 

Tln'l'hee îndetn1'l1ând să slţ}rjjinea5că 011 totii 
Pa:r1kllll tănlne~ si.pr';n Un113'n'. pe vrec\nll'cul 
hupt[lt()lpa la.cesltlli pa!rtid pe d. Burmheşti. (O\'a~ 
ţii şi apl<luze Înuelung urep.etatf<). 

Şi aici s'a votat' ou insuflehe mot'ulnea ipe 
care- () publicăm la s~ârşitul raporhl'lui de fată. 

Adml<l'fe{l s'aÎnchis Î11tr'o a:tmosÎeră de ma~ 
re ÎllSlIfletiTepie!ntru c3mdiidatlll nostru. 

(nltl C311Z<1. 'lipsei Ide loc sfârsittltl îl vom ml~ 
11lica i,n. I1Qlmăr·ul viitnr al gaz.~ei.î 

• 

Frati Arădani! 
Plec dintre vGÎ cu inima plină de bucurie şi 

s,perantă. Insufleţirea Şi dragost.e~ cu care aţi 
îlltâmpil1at pretutindenea cuvintele noastre şi pe 
iubitul Vostru candida.t Domnul DUMITRESCU
BUMBESTI, 'Sunt pentr:u mijlTe. cea lmaD siântă 
c!1czJşje de izbânda noastră. 

Picc dintre vai pin de incr:ederc în viitorul 
partidu!u·i tărănesc, şi hotăr,H să ldl1c in intreg' 
Ardealul parte din sufletul şi credinta voastră de 
carC cu at.lta dărnicie m-ati împiirtăşit şi pe mine. 

Voi spune p.retutindeni că aici pe maLUI1 Mureşu
lUi est.e un popor brl1v şi întelept; 'lui spune că 
aici întnc voi. f~tij vostrj năcăjiţi din alte părţi 
găse.',c cea mai adâncă inţelegere a suferintelor 
lor şi cel mai pretios ajutor de frate; Voi spunc 
pretutindeni că aici tărani ..,s;:-anizati ,în tovărăşii 
putern!ce pot tine piept nevoilor si O'ri drO'r lovi
turi din afară; vOi ,spune 'pretutindeni că aki PO'
porul con.s.tient de drepturile sale Îşi spune fărâ 
frid <:uvântul său Şi nLm'c nu-l poate râtăci din 
calea qea dreaptă, voi s.pune prehltindeni că aici 
este oetăţu~ cea mai <puternică a tărănisTTntlni şi 

prin a'legerea leandidatului paredului tarănesc 
'Poporul arădan va arăt,apomncitor drumul pe care 
trebuie să-i meargă J)artidul tărănesc din Ardeal. 

Şi voi mai SPline pretutindeni, că aici în Arad 
<;i ungurii şi sârbii agricultori Şi Imuncitori, trăesc 
frăte$te Cu fratii lOr !d.e muncă români, că duc 
umăr la umăr lupta contra $uwi1or~lor poporufui 
muncitor, şi ,că lpa!Cea şi iubirea, care trebuie să 
domnească pentru ferlcirca tărci noastre, între 
popoarele conlocuitoare a.l-e aQestui sfânt $i frumos 
p;tl11<lnt. o va aduce frăţJietatea intr,e cei muJt:, 
Între. acei care ml1'l1cesc, Între cei săraCi ,>i ;:in
stiti, 

Vă multumesc, frat ilorpen1ru radânca fericire 
ce ati revărsat În sufletul meu, şi nu alJll a1t~ do
rintă de cât 'să mă Învrednicească Dumnezeu să 
Vl1 intre vOi si să sărhătorim împreună alegerea 
Domnuolut Dt.:'MTTRf.SCU-BUMBESŢI. 

A,l vostru frate 

N. Ghiulea, 
Proiesor la universitatea 

di.n Cluj. 

Dmmnecă. 28 Mal; 19&. P 
%-

i • 

I l .YICTO~l-\" IKSTrnn DE OREDIT ŞI ECO 
. • NOMII, ARAD. _ .. 

CALENDARUL SAPTĂMÂNEI. 
Maiu (al.! 31 de zile). 

Prospect de em!s~ul1e. 

~~------~--------~--------I Calendar Numele sfinţilor Ziua I-_~ __ --I 
n. ! v. ~i serbătorilor 

----~~~~--~------------~----------I 

Insemnlri 

Luni 29 I 
Marţi 30 1 

6. Pr·etll,l ,<tucţii'lor se V1alrsa'TII1:eg1naJl la exen:~"11 
tarea Jrepttul'lli de optare. odriulIpmună {.~ 6% 

• 
- Pe toti 3JCeia cani aru ,prilm(t toate :I1umerile 

intelrese di,l1 1 Ialflluarrie 1922. până Iba lIlUa plăotj. 
rei. şi ialCtiibe noul vor lberefida Ide dividend2 
iâlnu~u: 1922. 

de .până ad ale gazetei fără să nj": fi Î\IKlIPoiat. _ .. , 
noj îi socOl~im caaibonati ,a: 1110stri _ dUIPăcum .'. 1)~~P!'te .. a-.:t1;Ie:., Slubscrlse . se VOP ex!:rali 
a!n v~stit aceas.r.~. in f~C'a,re 21fltmăJr d~ gazetă _ f ::11 .. pr~vlzor]l. pa:n;a la ·presclllmba'rea lor .~ 
Şl. pf\n Ullmar:.' II T'llg~~rn sUlr'uitO'T' sa h 'nevoia.- . ali,;t'.IJ ong1ala1e. 
scii a-n~ t'rimi1:~ ni;'ă Întârz;iere J)r~tu' abona ... I tl. Opi'ar'Ea .se e.\eriCită, !.lI! l00u'rile de Slubs,,::Ji. 
'Jllen~ulilll,C'alre tace: pe lNi an 50 [CI; pe jwnă. ere mai jos ~ xat\e. pe baza .tL'ţii!OJ1 vechi, QlQ1,Q( 
tate de an 26 lei; pe tr/!: luni 14 ~-ei; sau pe o se vo.r .pmvede cu ala.urula optădi. . 
l.J.urii 5 le; 9 Opt . b' f f" .A 

A • : f' • , • ~t A • . ar601i SI su ~nerea, se va ace al ar? \lţ 
f'\.Ce! C<l: ~ J?r1mesc, n~a: ~U<l~e. n~m~re 'Ueodată l.-emTţuă ş,i 'Ia fmade~e noastre' 

slmt nug.atl sa ne' trnmta ta'ral'l1'tarzlene pretul . 
per1:iT'Ui :numer'i 1. 2 şi 3 - aidecă ,poe I.una Avri. 'a) la toate băndle ,româneşti membre j,f 
1· ~ ".1 il! •• le Il. - retinâ.nd pent!rru dliOl' 25 113 sută şi chel- .. ~ O'I'Ua:rL!:},teai ; , 
vuia!:a trimiterei ba'11jlor pni'Tll poştă. b) la .. BaQK3 RomâneascY', "Ballioa M<lJrmc.: 

In sfârşt. toN aceia. cari doresc să cunoască . n D[ k & Ca' ,. o 1~~ ..l ~~ R r o::.:...: Il 1) a 11 • •• ..n3JThOa/,-,\}rt1erl\,; taia (, 
gazeta lT()(Jsfră pentru ca să o aiJoneze, să ne m{litlU" şi la .,Baiilca Chrl,ssovel1Onj', În BUCIi 
Nară printr' o carte poştală şi noi ii trlimitem ['eştI. 
fără întârziere un număr de prohă în cinsfc. 

Redadia ş' la,dministratia •• GLASUL SA TE
LOR". Arad, fierle\'. Carol 37. 

• 
DT. SEVER P ĂSCUTIU, fos.t medic de cli

nkă. medicul1 circ. III urb .. spec;'a+list în boalele I 
<le femei, de piele ş; sexuale (venerice) !Ţej,ntor
cându-sc din str,ein~ltatte şi-a reîl1!~eput con sul-
t~ţiHe ~ale. Prime~te î~tre c.east~r:Je. 9-11 a. m. t' 
ŞI 3--;, d. a, Lun'. Mlercun. Vmen a. m. ex
clus've pen&u femei. Pentru bolnavii să'raei dă 
consultatii gratuite Înt're ceasllTile 8-9 'a. m. 
Loclli1l(a: Arad. PiaţaJ Avram Iancu nrul 20. 

• 
x PUBLICATI cu TOTIf, căci in inwresul dv. 

O' faceti Si ve,ti cruta vreme, bani şi osteneală. 
dacă vreti să vă vindeti "mobilul. sau vreti să 
cumpăra ti, sau doriti să faceti vre-un împrumut, 
deoarece b'roul nostru în mod gratuit vă tine în 
seamă dorintele dv. Avem legături cu toate ora
şe.le Tna,j mari din ~uprjtL'rul tărei româneşti. In 
timp foarte scurt ducem la înd.e,pliwre cele mai 
Încurcate chestiuni de vânzare şi cmnpărare pre
cum şi orice. însărctilări de ordin comeTc:aJ. Pri
mim orice îns.~rdTIări de Înca'are, identifkare 
(Collfr0TIfa're) sau datorii aprobate Şi servim cu 
tot felul de informatillni. Ducerea la Îndeplinire a 
însărcinărikr mai sus J)Orn&ltte o primim pentru 

! orjce ţară din Ell!TOPa. Adresa: .,Astra", mare bi
I rou comercial Si de informa,tiU'T1i. Arad, Bulev. 
1 Regeie Ferdioond I. (fost J6z~ foherceg-ut) Nr. 
. 19, ~tajul J. 

10. Actionarijnou~ Î'llItră Îll 'dn~:pt'U'I"IÎ'le stai'u 
tan:' cu data de 1 Ianuarie 1923. 

Arad. la 18 Maa 1922. 
i, 

DIRECT/UNEA JNSTITUTUWJ. ~ 

Anuntarea tâtQului din Timişoara 

de tar~' , 
de RUSAUI se va flnea anul acesta dela 1 Iunie - 5 lultir 
Joi 1IIrg de vile cornute, porci 'il 01. Vineri f 
Sâmbiti târg de cal. Pentru lemnlirie (cu scopuri il\; 
duslri le ,1 economice). fructe. scule. unelte agricole, an.> 
cole industriale ~i comerciale. târgui dureazli toale cele' 
zile. - Timişoara, la 10 Maiu 1922. - COllslliul Cemuni, 

Spre ştire r 
Intral'ea e permi81 in locul Îngrădil al tirgului şi cu i: 

tele prinse la trisuri, dar numai cu pa,apoarte de vite. I'!: 
teritorul ora!}ului, ba chiar lii la târgui de desfacere a mii 
far"or se poate intra cu cai prin,! la trisari şi flirl pa~ti, 
poarte, intrucit caii nu se aduc spre vAnure. 1 

iU 
Aducerea la târg a or:drei vite este "ermis~s~ 

. de Joi I Iunie ora 5 dimineata. re: 
d ~ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~ar Tipografia .,CONCORDIA" Arad. 
Il 
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